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1. மாநகர மற்றும் மமல் மாகாண அபிவிருத்தி அமமச்சு 
ததாமைமநாக்கு   

மக்ைளின் சபாருளாதார மற்றும் ஆன்மீை நல்வாழ்வு அமத மபால இயற்கையுடன் ஐக்ைியமான செழிப்பான 
வாழ்க்கைசயான்றிகன உறுதிப்படுத்தும் நிகலமபறான நைர வாழ்க்கைசயான்று. 

பணிக்கூற்று 

ெிறந்த நைர்ப்புற திட்டமிடல், சபாறியியல் திறகமைள், அதி உன்னத நவனீ சதாழில்நுட்பம் மற்றும் உலைின் 
உன்னதமான நகடமுகறைகளப் பயன்படுத்தி,  நாட்டின் மூமலாபாய ரீதியில் முக்ைியமான இடங்ைளில் 
நன்கு திட்டமிடப்பட்ட பசுகமயான, சுத்தமான மற்றும் அழைான நைர்ப்புற குடியிருப்புக்ைகள 
உருவாக்குவதனூடாை  மதெத்தின்  சபாருளாதாரச் செழிப்பிகன அகடதல் மற்றும் இலங்கைவாழ் 
பிரகைைளின் வாழ்க்கைத் தரத்திகன உயர்த்துதல். 

மநாக்கங்கள் 

அகமச்ெின் அடிப்பகட மநாக்ைமாவது, மக்ைளின் வாழ்க்கையின் தரத்திகன உயர் மட்டத்தில் 
முன்சனடுப்பதுடன், நைர்ப்புற பிரமதெங்ைளில் வாழும் மக்ைகள நாட்டின் ெமூைப் சபாருளாதார அபிவிருத்திச் 
செயற்பாட்டின்  பங்குதாரர்ைளாைக் சைாண்டு உறுதிப்படுத்தப்படும் முகறொர் மாற்றங்ைள் மற்றும் 
அபிவிருத்திச்  செயற்பாடுைகள நைர்ப்புறச் ெமுதாயத்திற்குக் சைாண்டு செல்லுவதாகும். இதனூடாை 
இலங்கையிகன, ஆெியாவின் வர்த்தைம், ைப்பல் மற்றும் விமான நிகலயமாை மாற்றுவதற்கு இயலும்.  

இப்பின்னணியினூடாை அடுத்து வரும் ஐந்து வருடங்ைளினுள் ஒட்டுசமாத்த மமல் மாைாணத்தில் 
முழுகமயான அபிவிருத்திசயான்றிகன உருவாக்கும் மநாக்ைில் அதகன மாநைரமாை மாற்றுவதற்கு அகமச்சு 
எதிர்பார்த்துள்ளது. அகமச்ெின் விடயப்பரப்பின் ைீழ் வரும் ைடகமப் சபாறுப்புக்கு அடிப்பகடயில் 
உள்வாங்ைப்படமவண்டியகவ உயிர்-பூமைாள- சபௌதிை மற்றும் ெமூை-சபாருளாதார விடயங்ைளிகன 
அடிப்பகடயாைக் சைாண்ட  மமல் மாைாண மாநைர பிராந்தியத்தினுள் நுண்ணிய மட்டத்தில் திட்டமிடற் 
செயற்பாடுைகள முன்சனடுத்தல் மற்றும் அவற்றிகன அடி மட்டத்திலிருந்து அமுற்படுத்துதல். 

மமல் மாைாண பிராந்திய மாநைர அபிவிருத்திச் செயற்பாட்டிகன, இலங்கையில் நீண்டைாலம் ெிறந்தவாறு 
முன்சனடுத்து, நிகலமபறான எதிர்ைாலத்திகன நைர்ப்புறச் செயற்பாட்டிற்கு வழிைாட்டும் அபிவிருத்திக்கு 
மைந்திரமாைக் சைாள்ளப்பட்டு  செயற்படுத்தப்படுைின்றது.. நாட்டின் மூமலாபாய ரீதியில் முக்ைியமான 
இடங்ைளில் வெதியான நைர்ப்புற குடியிருப்புக்ைகளத் திட்டமிடுவதற்கு மமலாை அதனூடாை 
நைரமயமாக்ைலின் ைாரணமாை உருவாக்ைப்பட்ட ைழிவு, மெரிைள், ஆற்றல், மபாக்குவரத்து சநரிெல், 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வாழ்வாதாரத்துடன் சதாடர்புபட்டு எழுந்துள்ள குறிப்பிட்ட பிரச்ெிகனைளுக்குத் 
மதகவயான தீர்வுைகள வழங்குவதற்கும் முயற்ெிக்ைப்படுைின்றது. 

அமமச்சின் கீழுள்ள நியதிச் சமப நிறுவனங்கள், திமணக்களங்கள் மற்றும்  
கருத்திட்டங்கள். 

 

 மதெிய சபௌதிைத் திட்டமிடல் திகணக்ைளம் 
 நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப 
 இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம் 
 மமற்கு பிராந்திய  மபாக்குவரத்து அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் 
 மமற்குப் பிராந்திய திண்மக் ைழிவு முைாகமத்துவ ைருத்திட்டம் 
 மமற்குப் பிராந்திய சதாழினுட்ப நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் 
 மமற்குப் பிராந்திய விமானப் மபாக்குவரத்து நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் 
 மமற்குப் பிராந்திய ைடல்ொர் நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் 
 மமற்குப் பிராந்திய நிர்வாை நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் 
 திருமைாணமகல மாவட்டத்திற்ைான பிரதான திட்டசமான்றிகனத் தயாரித்தல். 
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அமமச்சின் கீழ் அமுற்படுத்தப்படும் தவளிநாட்டு நிதியக் கருத்திட்டங்கள் 

 மூமலாபாய நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் (ைண்டி, ைாலி, யாழ்ப்பாணம், அனுராதபுரம்) 
 சைாழும்பு நைரிகன அண்டிய நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் 
 பாரிய சைாழும்பு நைரப் மபாக்குவரத்து வகலயகமப்பிகன மமம்படுத்தும் ைருத்திட்டத்தின் நைர 

அபிவிருத்தி ொதனம் (3K). 
 ைனமற்ற புகையிரதப்  மபாக்குவரத்துத் திட்டக் ைருத்திட்டம். 
 தகலநைர் சைாழும்புக்கு அருைாகமயில்  சவௌௌ்ளப்சபருக்கு பாதிப்பிகனக் குகறக்கும் நைரச் 

சுற்றாடல் நம்பிக்கை நிதியம். 
 
 

2. அமமச்சின் நிறுவனக் கட்டமமப்பு   

(தயவு செய்து இகணப்பு ஒன்றிகன பார்ைவும்.) 
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3.  துமைசார் முன்மனற்ைம் 

3.1 நிர்வாகப் பிரிவு 

3.1.1 தபாறுப்பு  
உரிய பணிைகள விகனத்திறனாைவும், விகரவிலும், தரமாைவும் மற்றும்  சதாடர்ந்தும்  சபாதுவாை 
அகனவரும் ஏற்றுக்சைாள்ளக்கூடிய நிகலகமக்கும் மற்றும் சைாள்கைக்கும் அகமய நிகறமவற்றுதல். 
 

3.1.2   பிரிவின் மூைம் நிமைமவற்ைப்படும் பிரதான பணிகள் 
அகமச்சு உத்திமயாைத்தர்ைளினதும், அகமச்ெர் மற்றும் பிரதி அகமச்ெரின் உத்திமயாைத்தர் குழாமினதும் 
ெைல நிர்வாைச் செயற்பாடுைள், அகமச்ெின் ைீழுள்ள நிறுவனங்ைள் மற்றும் ைருத்திட்டங்ைளில் 
ைடகமயில் ஈடுபட்டுள்ள உத்திமயாைத்தர்ைள் சதாடர்பிலும் நிகறமவற்றப்பட மவண்டிய ெைல தாபனச்  
செயற்பாடுைள். 

 

3.1.3  அமமச்சின் உத்திமயாகத்தர் குழாம் ததாடர்பிைான விபரங்கள். 

ததாகுதி 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பதவிகளின் 
எண்ணிக்மக 

2017.12.31  
ஆந் திகதியன்றுள்ள 

ஆளணி 

தவற்ைிடங்கள்/மமைதி
கம் (இருப்பின்) 

ெிமரஸ்ட மட்டம் 36 31 05 (சவற்றிடங்ைள்) 
மூன்றாம் மட்டம் 06 02 04 (சவற்றிடங்ைள்) 
இரண்டாம் மட்டம் 93 69 24 (சவற்றிடங்ைள்) 
ஆரம்ப மட்டம் 46 37 09 (சவற்றிடங்ைள்) 

தமாத்தம் 181 139 42 (சவற்றிடங்ைள்) 
 

 

 அமமச்சின் உத்திமயாகத்தர் குழாமின் மாற்ைங்கள். 

ததாகுதி 

2017.12.31 ஆந் திகதியன்று 

இடமாற்ைம் 
தபற்றுச் தசன்ை 

இடமாற்ைம் 
தபற்று 

வருமகதந்த 
ஓய்வு தபற்ை விைகிய 

ெிமரஸ்ட மட்டம் 01 - - - 
மூன்றாம் மட்டம் - - - - 
இரண்டாம் மட்டம் 02 01 01 - 
ஆரம்ப மட்டம் - - 01 - 

தமாத்தம் 03 01 02 - 

 

 பயிற்சியளித்தல் 

 உள்ளூர் பயிற்சி – பயிற்சிகள்,  மவமைத்திட்டங்கள் மற்றும் கருத்தரங்குகள். 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் 
எண்ணிக்மக 

கைந்து தகாண்டவர்களின் 
எண்ணிக்மக 

அமமச்சு ஈடுதசய்துள்ள தமாத்தச்  
தசைவு (ரூபா.) 

25 122 859,507.00 
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2017 உள்ளூர் பயிி்ற்சிகள் 

# தபயர் மற்றும் பதவி கைந்து தகாண்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம்/பாடதநைி காைவமரயமை 

1 
திருமதி. சநரஞ்ொ ஆர். நிெங்ை 
பிரதான ைணக்ைாளர் (ைருத்திட்டம் 
மற்றும் சைாள்முதல்) 

அரெ சைாள்முதல் நகடமுகற சதாடர்பிலான 
டிப்மளாமாப் பாடசநறி. (வார இறுதி நாட்ைள்  
மாத்திரம்) 

2017.08.05 ஆந் 
திைதியிலிருந்து 
10 மாதங்ைள்  

சதாடர்ச்ெியாை.  

2 
செல்வி. பிரியங்ைா  மெனாரத்ன – 
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் 
மற்றும் ைண்ைாணிப்பு. 

(1) ைருத்திட்டம்  
(2)    டிைிட்டல் அரசு (3) கெபர் ஸ்மபெில் 
ஒழுக்ை விழுமியம் மற்றும் கெபர் பாதுைாப்பு 

2017.08.11 

3 
செல்வி. எஸ்.மை. மமனாைா – உதவிப் 
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் ம்றும் 
ைண்ைாணிப்பு) 

(1) டிைிட்டல் அரசு (2) கெபர் ஸ்மபெில் ஒழுக்ை 
விழுமியம் மற்றும் கெபர் பாதுைாப்பு 2017.08.11 

4 
திரு. எெ.ெீ.எஸ். த சொய்ொ – உதவிப் 
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் 
ைண்ைாணிப்பு) 

சதாகலத் சதாடர்பு மற்றும் டிைிட்டல் 
உட்ைட்டகமப்பு அகமச்சு (1) டிைிட்டல் அரசு (2) 
கெபர் ஸ்மபெில் ஒழுக்ை விழுமியம் மற்றும் 
கெபர் பாதுைாப்பு 

2017.08.11 

5 திருமதி. சை.எம். திொனாயக்ை – 
உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாைம்) 

சைாள்கைப் பத்திரம் எழுதுதல்  சதாடர்பான  
மவகலயரங்கு. 

2017.07.13 

6 திருமதி. சை.எம். திொனாயக்ை – 
உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாைம்) 

(1) டிைிட்டல் அரசு (2) கெபர் ஸ்மபெில் ஒழுக்ை 
விழுமியம் மற்றும் கெபர் பாதுைாப்பு 2017.07.28 

7 
 

செல்வி. என்,ைி,ரீ. சபமரரா 
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் 
மற்றும் ைண்ைாணிப்பு)  

அறிக்கை எழுதும் ஆரம்பப் பயிற்ெிப் பாடசநறி. 
 

 
2017.09.11-2017.09.13     

8 
 

செல்வி. அய்.மை.டபிள்யு.என். 
விக்ரமரத்ன, உதவிப் பணிப்பாளர் 
(திட்டமிடல் மற்றும் ைண்ைாணிப்பு) 

9 
செல்வி. டபிள்யு.எம்.ெீ.எஸ்.மை. 
விமைசுந்தர, உதவிப் பணிப்பாளர் 
(ைாணி) 

ஆராய்ச்ெி முன்சமாழிவு எழுதுதல்  
சதாடர்பான மவகலயரங்கு. 2017.05.23 

10 திரு. ப.ீஎஸ்.எம்.மை.எஸ். செசநவிரத்ன 
(அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர்) 

மமாட்டார் வாைனங்ைள் மற்றும் சபாறித் 
சதாகுதிைகள நிர்வைித்தல். 

2017.03.28 
சதாடக்ைம் 29 

11 திரு. ப.ீமை.ஏ. பிமரமகுமார 
(அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர்) 

தகலகமத்துவம் மற்றும் குழுவிகனக் 
ைட்டிசயழுப்புதல். 

2017.04.01 
சதாடக்ைம் 03 

12 
திரு. மை.ை.ீஎஸ். அமபநாயக்ை 
(அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர்) 

ைடகம நிகலயத்தின் உயர் உற்பத்தித்திறன்  
சதாடர்பிலான  மநர முைாகமத்துவம். 

2017.05.17 
சதாடக்ைம் 18 

13 திருமதி. மை.ஆர்.ப.ீ எறந்தி (அ.உ.) நபர்ைளுக்ைிகடமயயான  சதாடர்புைள் மற்றும்  
சபாதுத் சதாடர்புைைள். 

2017.05.22 

14 திருமதி. சை.ஏ.அய். லக்மாலி (அ.உ.) ஆவணங்ைகள முைாகம செய்தல் மற்றும் 
பாதுைாத்தல் சதாடர்பிலான பாடசநறி 
 

2017.05.29 
சதாடக்ைம் 06.02 15 

திருமதி. மை.ஏ. அனுராதா மமைெி 
(அ.உ.) 

16 
திருமதி. சை.ஏ. இமறாொ லக்மாலி 
(அ.உ.) அரெ  சைாள்முதல் முைாகமத்துவம் 

2017.07.24 
சதாடக்ைம் 26 

17 
திருமதி. ஆர்.ப.ீபி. பத்திரண 
(அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர்) 
 

ைடிதக் மைாகவைகளப் மபணுதல், அலுவலை 
நிர்வாைம் மற்றும் தாபன விதிக் மைாகவயின் 
ஏற்பாடுைள். 

2017.08.28 
சதாடக்ைம் 30 

   
18 

திருமதி. ப.ீ.ஈ. ரணவரீ (அபிவிருத்தி 
உத்திமயாைததர்) 
 

ைடிதக் மைாகவைகளப் மபணுதல், அலுவலை 
நிர்வாைம் மற்றும் தாபன விதிக் மைாகவயின் 
ஏற்பாடுைள். 

2017.08.28 
சதாடக்ைம் 30 

19 
 

திருமதி. டபிள்யு.எம். ைத்தரெிங்ை 
(அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர்) அரெ  சைாள்முதல் நகடமுகற சதாடர்பிலான 

பயிற்ெி  மவகலத்திட்டம். 
2017.10.11 

சதாடக்ைம் 13 
20 திருமதி. எம்.எச்.ப.ீமை. வரீதிலை 

(அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர்) 

21 
திருமதி. எச். ைர்ெனி பிரியங்ைா 
(அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர்) 
 

ைடிதக் மைாகவைகளப் மபணுதல், அலுவலை 
நிர்வாைம் மற்றும் தாபன விதிக் மைாகவயின் 
ஏற்பாடுைள். 

2017.10.23 
சதாடக்ைம் 25 
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# தபயர் மற்றும் பதவி கைந்து தகாண்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம்/பாடதநைி காைவமரயமை 

22 திருமதி. டி.யு.என்.எஸ். குமாரி 
(அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர்) 

அரெ ஊதிய திட்டத்திகன 
ைணனிமயப்படுத்துதல். 

2017.10.25 
சதாடக்ைம் 27 

23 திருமதி. டி.எஸ். ரணதுங்ை 
(அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர்) 

அரெின் சைாள்முதல் நகடமுகற 
சதாடர்பிலான டிப்மளாமாப் பாடசநறி. 

ஒரு வருடப் 
பாடசநறி. 

24 செல்வி. எல்.என். அமரெிங்ை 
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர்) தாபன விதிக்மைாகவயின் ஏற்பாடுைள் 

சதாடர்பானது. 
2017.04.20 

சதாடக்ைம் 21 
25 

திரு. எச்.ஏ.எம்.எம். ைத்துறுெிங்ை 
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர்) 

  
26 
 

திரு. எச்.ஏ.எம்.எம். ைத்துறுெிங்ை 
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர்) ைணக்ைீட்டுக் ைடகமப் சபாறுப்பு மற்றும் 

நகடமுகறப் பாவகன 
 

2017.04.27  
சதாடக்ைம்28 

   
27 
 

திருமதி. ை.ீமை.ப.ீ மல்ைாந்தி 
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர்) 

  
28 
 

செல்வி. டபிள்யு.எம்.எஸ்.எம். 
வரீெிங்ை (அரெ முைாகமத்துவ 
உதவியாளர்)  

நபர்ைளுக்ைிகடமயயான சதாடர்புைள் மற்றம்  
சபாதுெனத்  சதாடர்புைள். 

2017.05.22 

  
29 

அகமச்ெின் உத்திமயாைத்தர் குழாழின் 
25 உத்திமயாைத்தர்ைள். 

தமிழ்  சமாழி 
2017.06.15 ஆந் 

திைதியிலிருந்து 
நவம்பர் வகர. 

30 
 

திருமதி. ை.ீமை.ப.ீ மல்ைாந்தி 
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர்) தாபன விதிக்மைாகவயின் ஏற்பாடுைள் 

சதாடர்பானது. 

2017.07.27 
சதாடக்ைம் 28  

31 
செல்வி. ஆர்.மை.டீ.மை. ரணமுக்ை  
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர்) 

32 
 

செல்வி. டீ.மை.எம்.எச். குணவர்தன 
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர்) 

ைடிதக் மைாகவைகளப் மபணுதல், அலுவலை 
நிர்வாைம் மற்றும் தாபன விதிக் மைாகவயின் 
ஏற்பாடுைள். 
 

2017.08.28  
சதாடக்ைம் 30 

33 செல்வி. எம்.மை.ஏ.டீ.எச்.ெீ. ையசுந்தர 
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர்) 

34 திருமதி. எம்.என்.எவ். றிஸ்னியா  
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர்) 

35 செல்வி. டபிள்யு.ஏ.ஆர்.டீ.எம். 
விக்ைிரமெிங்ை 
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர்) 

36 செல்வி. ஈ.எம்.ஓ. ெந்தமாலி 
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர்) 

37 
அகமச்ெின் உத்திமயாைத்தர் குழாம் 50 
உத்திமயாைத்தர்ைள். அரெ  சைாள்முதல் நகடமுகற 2017.09.09 

38 
திருமதி. ை.ீமை.ப.ீ மல்ைாந்தி 
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர்) 

அலுவலைக் ைடிதங்ைகள எழுதுதல் 
சதாடர்பிலான அடிப்பகடப் பாடசநறி. 2017.09.25 -26 

39 செல்வி. யு.அய். ரத்னெிங்ை  
(அரெ முைாகமத்துவ உதவியாளர்) ைடிதக் மைாகவைகளப் மபணுதல், நிர்வாைம் 

மற்றும் தாபன விதிக் மைாகவயின் 
ஏற்பாடுைள். 

2017.10.23 
சதாடக்ைம் 25 

40 
செல்வி. டீ.டீ. மஞ்ெநாயக்ை (அரெ 
முைாகமத்துவ உதவியாளர். 

41 
செல்வி. எச்.ப.ீப.ீஎச்.திொனாயக்ை (அரெ 
முைாகமத்துவ உதவியாளர்) 

ைடிதக் மைாகவைகளப் மபணுதல், நிர்வாைம் 
மற்றும் தாபன விதிக் மைாகவயின் 
ஏற்பாடுைள். 

2017.10.23 
சதாடக்ைம் 25 

42 அகமச்ெின் ொரதிைள் குழாம் 
 

மமாட்டார் வாைனங்ைகளப் பராமரித்தல் 
மற்றும் வதீி ெட்டதிட்டங்ைள்   சதாடர்பில் 
விழிப்புணர்வூட்டுதல். 

2017.07.29 

43 திரு. மை.ப.ீ பத்தும் ெந்தறுவன் 
அலுவலைப் பணியாளர் தரமான பணிச் சூழல்  சதாடர்பிலான சதாழில் 

மமம்பாடு 
 

2017.05.26 

44 
திருமதி. டி.எம். தயா சமனிக்மை 
அலுவலைப் பணியாளர். 
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 தவளிநாட்டுப் பயிற்சி 
 

நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்களின் 
எண்ணிக்மக 

கைந்து தகாண்ட 
நிமைமவற்று 

உத்திமயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்மக 

கைந்து தகாண்ட 
ஏமனய 

உத்திமயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்மக 

அமமச்சு ஈடு தசய்துள்ள  
தமாத்தச்  தசைவு 

ரூபா. 

           30 16 05 9,050,199.65 
 

2017  தவளிநாட்டுப் பயிற்சி  மவமைத்திட்டங்கள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் தவளிநாட்டுப் பயணங்கள் 
மற்றும் தூதுவர் மசமவ 

# தபயர் மற்றும் பதவி பாடதநைி/மவமைத்திட்டம் நாடு காைவமரய
மை 

1 திருமதி. மை.டபிள்யு.ப.ீ தயாரத்ன,  
மமலதிை  செயலாளர் (நிர்வாைம்) 

2017 கைத்சதாழில் துகற ைட்டகமப்புச் 
ெீரகமப்பு  சதாடர்பிலான  
மவகலயரங்கும் மற்றும் 
அபிவிருத்தியகடந்து வரும் 
நாடுைளுக்குான நைரமயமாக்ைலிகனத் 
திட்டமிடலும்.  

ெீனா 
2017 .03.31 

சதாடக்ைம் 04.20 
வகர 

2017 சபல்ட் மற்றும் வதீி  
நாடுைளுக்ைான திட்டமிடல் மற்றும்  
சபாருளாதார அபிவிருத்தி  சதாடர்பான 
அகமச்ெரகவ மட்டத்திலான  
மவகலயரங்கு. 

ெீனா 
2017.07.11 

சதாடக்ைம் 07. 
20 வகர 

2 

சபாறியியலாளர் திரு. ப.ீ சுமரஸ்,  
மமலதிை  செயலாளர் (நைர 
அபிவிருத்தி) 
 

திண்மக் ைழிவு முைாகமத்துவம்  
சதாடர்பிலான  சதாழில்நுட்ப ஆழமான 
இயக்ைி. 

ைப்பான் 
2017 .03.21 

சதாடக்ைம் 24 
வகர 

சரமாசெக்  சபௌண்மடென் 
இன்டநஷனல் மற்றும் 10 ஆெியா நைர 
அரெ தகலவர்ைளின் மன்றம் 2017  இல் 
ைலந்துசைாள்ளுவதற்ைான. அகழப்பு.  

ெிங்ைப்பூர் 
2017 .07. 17 

சதாடக்ைம் 22 
வகர 

3 திரு. மாதவ  கவத்யரத்ன,  
மமலதிை  செயலாளர் (மா நைரம்) 
 

உைல நைரங்ைள் உச்ெி மாநாடு 
(மமயர்ைள் மன்றம் 2017) ெீனா 

2017 .05. 17-
2017.05.19  

அகமச்ெரகவ மட்ட பிரதிநிதி 
சுவடீன் 
மற்றும்  

சடன்மார்க் 

2017 06.06 
சதாடக்ைம் 10 

வகர 
2017 சபல்ட் மற்றும் வதீி  
நாடுைளுக்ைான திட்டமிடல் மற்றும்  
சபாருளாதார அபிவிருத்தி  சதாடர்பான 
அகமச்ெரகவ மட்டத்திலான  
மவகலயரங்கு. 

ெீனா 
2017 .07.11 

சதாடக்ைம் 20 
வகர 

விஞ்ஞானம் மற்றும்  சதாழில்நுட்ப 
பூங்ைாக்ைள்  சதாடர்பிலான ஆெிய – 
பசுபிக் மன்றம். 

ெீனா 
2017 11.28 

சதாடக்ைம் 29 
வகர 

4 

திருமதி. எஸ்.மை.ஏ. மதவராைா, 
மமலதிை  செயலாளர், (பாரிய 
நைரம்,  சதாழில்நுட்பம் மற்றும்  
மமல் மாைாண அபிவிருத்தி) 

ெிமார்ட் மதெம் சதாடர்பிலான பாடசநறி 
: அமுற்படுத்துவதற்ைான மூமலாபாயம். ெிங்ைப்பூர் 

2017.06.12 
சதாடக்ைம் 16 

வகர 
நிகலமபறான நைர அபிவிருத்திக்ைான 
நைர முைாகமத்துவம். ைப்பான் 

2017 .10.15-
2017.10.28  

5 திரு. எச்.பி. லலித் குமார 
(பிரதான ைணக்ைாளர்) 

இரண்டாம் நாடு ைற்கை ஆய்வு விையம் 
சபாது முைாகமத்துவம்  சதாடர்பிலான 
முதுமாணி (MPM)  நிைழ்ச்ெித் திட்டம் 
(ெிலீடா நிைழ்ச்ெித் திட்டத்தினூடாை) 

ெீனா 
2017 02.28 

சதாடக்ைம் 03.10 
வகர 

2017 ஆம் ஆண்டுக்ைான நிதி 
முைாகமத்துவம் மற்றும் 
இலங்கைக்ைான பூச்ெிய 
அடிப்பகடயிலான பாதீட்டுத் திட்டம்  
சதாடர்பிலான  ைருத்தரங்கு. 

ெீனா 
2017 .05. 23 

சதாடக்ைம் 06. 
12 வகர 
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#. தபயர் மற்றும் பதவி பாடதநைி/மவமைத்திட்டம் நாடு 
காைவமரய

மை 

6 

திருமதி. என்.ஆர். நிெங்ை 
(பிரதான ைணக்ைாளர், 
ைருத்திட்டம் மற்றும்  
சைாள்முதல்) 

2017 ஆம் ஆண்டுக்ைான நிதி 
முைாகமத்துவம் மற்றும் 
இலங்கைக்ைான பூச்ெிய 
அடிப்பகடயிலான பாதீட்டுத் திட்டம்  
சதாடர்பிலான  ைருத்தரங்கு. 

ெீனா 
2017 .05.23 

சதாடக்ைம் 06. 
12 வகர 

7 
திரு. டீ.எம்.மை.எஸ். திொனாயக்ை, 
பணிப்பாளர் (நைர அபிவிருத்தி) 

றயீூனியன் தீவில் ைற்கை ஆய்வுச் 
சுற்றுலா. 

றயீூனியன் 
தீவு 

2017. 04.01-
2017.04.07  

வருடாந்த ஆமலாெகனக் கூட்டம் பிரான்ஸ் 
2017 .07. 10-
2017.07.11 

8 திருமதி. அமனாைா மைரத், 
பணிப்பாளர் (சூழல்) 

சதன் மற்றும்  சதன் ைிழக்கு 
ஆெியாவில் GHG இருப்சபடுப்புக்ைள். 

தாய்லாந்து 2017 .09.11-
2017.09.14 

9 
திருமதி. எஸ்.ஆர்.ப.ீஆர்.ைி.ெீ. 
ைன்சனாறுவ, பணிப்பாளர் 
(மாநைர திட்டமிடல்) 

முதலீட்டாளர் ைருத்துக் ைளம் மற்றும் 
அறிவிகனப் பைிந்து சைாள்ளும்  
மவகலத்திட்டம். 

சைாரியா 
2017 .06. 26 

சதாடக்ைம் 30 
வகர 

விரிவான நைரத் திட்டமிடல் ைப்பான் 
2017 .09. 05-
2017.10. 28  

10 
திரு. எம்.எஸ். ரத்னெிங்ை, 
உதவிப் பணிப்பாளர் (நைர 
அபிவிருத்தி) 

ஆெியப் பிராந்தியத்தில்  சலாைிஸ்டிக் 
திட்டத்தின் வளர்ச்ெி.  

ைப்பான் 
2017 07. 12 

சதாடக்ைம் 08.11 
வகர 

11 
திருமதி.. டீ.என். அத்துமைாரள, 
உதவிப் பணிப்பாளர் (ைாணி 
மற்றும் திட்டமடல்) 

பிராந்தியத்தின்  இது மபான்ற ைடல்ொர் 
மீட்புத் திட்டத்தின் சுற்றுச் சூழல் 
பிரச்ெிகன மற்றும் அனுபவ 
முைாகமத்துவம் – சைாழும்பு துகறமுை 
நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்ட 
அலுவலைப் பணி. 

டுபாய், 
மமலெியா, 
ெிங்ைப்பூர். 

 

2017 .11.03 
சதாடக்ைம் 09 

வகர 
12 

திருமதி. எல்.ப.ீப.ீ சைாஸ்தா, 
உதவிப் பணிப்பாளர் (நைரப்புற 
ைாணி முைாகமத்துவம்) 

13 

செல்வி. அய்.மை.டபிள்யு.என். 
விக்ரமெிங்ை, உதவிப் பணிப்பாளர் 
(திட்டமிடல் மற்றும் 
ைண்ைாணிப்பு) 2017 கைத்சதாழில் துகற ைட்டகமப்புச் 

ெீரகமப்பு  சதாடர்பிலான  
மவகலயரங்கும் மற்றும் 
அபிவிருத்தியகடந்து வரும் 
நாடுைளுக்குான நைரமயமாக்ைலிகனத் 
திட்டமிடலும்.  

ெீனா 
2017 03.31 

சதாடக்ைம் 04. 
20 வகர 

14 

செல்வி. என்.ைி.ரி. சபமரரா, 
உதவிப் பணிப்பாளர் 
(திட்டமிடல் மற்றும் 
ைண்ைாணிப்பு) 

15 
திரு. எச்.ெீ.எஸ். த  சொய்ொ, 
உதவிப் பணிப்பாளர் (மா நைரத் 
திட்டமிடல்) 

16 
செல்வி. எஸ்.மை. மமனாைா, 
உதவிப் பணிப்பாளர் (மா நைரத் 
திட்டமிடல்) 

விஞ்ஞான மற்றும்  சதாழில்நுட்ப நைர 
அபிவிருத்தி சதாடர்பில் அறிவு மற்றும் 
தைவலிகனப் பரிமாறும் நிைழ்ச்ெித் 
திட்டம். 

சைாரியா 
2017 .07.16 

சதாடக்ைம் 22 
வகர 

17 
திரு. ப.ீஎஸ்.எம்.ஏ.மை.எஸ்.  
செசநவிரத்ன (அபிவிருத்தி 
உத்திமயாைத்தர்) 

2017 ஆெிய நாடுைளுக்ைான 
கைத்சதாழில் பூங்ைாவின் திட்டமிடல், 
ைட்டுமாணம் மற்றும் முைாகமத்துவம்  
சதாடர்பிலான ைருத்தரங்கு. 

ெீனா 

 
 

2017 .05. 10 
சதாடக்ைம் 06. 

06 வகர 18 
திருமதி. ஆர்.மை.ெீ.ப.ீ குணவர்தன 
(அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர்) 

19 
திரு. நலிந்த  சைாஸ்தா 
(அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர்) 
 

ைப்பானிலுள்ள JICA ெமைால 
நிைழ்ச்ெித் திௌ்ட்டம் “ைழிவுநீர் சுத்திைரிப்பு 
திட்டத்தின் ைீழான மூமலாபாய பாரிய 
திட்டத்திற்ைான ைருத்திட்டம் (ைட்டம் II)” 

ைப்பான் 
2017 10.23 

சதாடக்ைம் 11.01 
வகர 

20 திரு. டபிள்யு.ஏ.என். நிலங்ை 
(அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர்) 

விஞ்ஞான மற்றும்  சதாழில்நுட்ப நைர 
அபிவிருத்தி சதாடர்பில் அறிவு மற்றும் 
தைவலிகனப் பரிமாறும் நிைழ்ச்ெித் 
திட்டம். 

சைாரியா 
2017 .07. 16 

சதாடக்ைம் 22 
வகர 

21 
திருமதி. டீ.எஸ். ரணதுங்ை 
(அபிவிருத்தி உத்திமயாைத்தர்) 

இரண்டாம் நாட்டின் ைற்கை ஆய்வு 
விையம் – நிதி முைாகமத்துவ  மதெிய 
நிறுவனம் (ெிலீடா ஊடாை). 

இந்தியா 
2017 .05.15 

சதாடக்ைம் 24 
வகர 
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3.2 கணக்குப் பிரிவு 

3.2.1  தபாறுப்பு 

அகமச்ெின் பாதீட்டு மதிப்படீ்டின் பிரைாரம் நிதிச்  செயற்பாடுைகளப் பூர்த்தி செய்தல். 

3.2.2  பிரிவினூடாக நிமைமவற்ைப்படும் பிரதான  தசயற்பாடுகள். 

1. அகமச்ெினதும் மற்றும் அகமச்ெின் ைீழுள்ள நிறுவனங்ைளினதும் சவளிநாட்டுக் ைருத்திட்டங்ைள்  
சதாடர்பில் வருடாந்த மதிப்படீுைகளத் தயாரித்து மதெியப் பாதீட்டுத் திகணக்ைளத்திற்கு முன்கவத்தல் 
மற்றும் வருடாந்தப் பாதீட்டினூடாை ஒதுக்ைப்படும் ஒதுக்ைீட்டு வகரயகறைளினூடாை செலவுக் 
ைட்டுப்பாட்டிகன முன்சனடுத்து அகமச்ெின் ைடகமப்  சபாறுப்பிகன முன்சனடுத்துச் செல்லுவதற்கு 
உதவி நல்குதல். 
 

2. சபாதுத் திகறமெரிக்கு முன்கவக்ைப்பட மவண்டிய ைாலத்திற்குத் மதகவயான அறிக்கைைகள உரிய 
ைாலவகரயகறயினுள் முன்கவத்தல். 

அைிக்மக  காைவமரயமை 
 

வருடாந்த ைட்டுநிதிப் படிவம் - வருடத்தில் ைடகமயாற்றும் முதலாவது   தினத்தில் 
வருடாந்த ைட்டுநிதியிகனத் திட்டமிடுதல் - வருட ஆரம்பத்தில் 
வருடாந்த ைட்டுநிதி  மைாரிக்கைப் படிவம் - ஒவ்சவாரு மாதமும் ைடகமயாற்றும் முதலாவது தினம் 
வருடாந்தக்  சைாள்முதல் திட்டம் - உரிய வருட ஆரம்பத்தில். 

 
 

3. திகறமெரியுடன் ஒருங்ைிகணப்பிகன முன்சனடுத்து  சவளிநாட்டுக் ைருத்திட்டங்ைள்  சதாடர்பிலும் 
மற்றும் ஏகனய அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டங்ைள் சதாடர்பிலும் ைட்டுநிதியிகனப் சபற்றுக் சைாள்ளுதல் 
மற்றும் அந்நிதியிகனக் ைருத்திட்டங்ைளுக்ைிகடமய பைிர்ந்தளித்தல். 

4. சவளிநாட்டுக் ைருத்திட்டங்ைளின்  நிதிக்  சைாடுப்பனவுைளுக்ைான மைாரிக்கைப் படிவத்திகன (withdrawal 
application) திகறமெரியினூடாை மத்திய வங்ைிக்கு முன்கவப்பதற்கு  மதகவயான நடவடிக்கை எடுத்தல். 

5. நிதிச் செயற்பாடுைகள முகறொர் வகையில் முன்சனடுத்துச் செல்லுதல், நிதிப் பிரமாணங்ைள், 
திகறமெரி சுற்றுநிரூபங்ைள் மற்றும் ைட்டகளைளுக்ைகமய உரிய  சைாடுப்பனவுைள் மற்றும் 
ைிகடப்பனவுைகள ைணக்ைிடுதல் மற்றும் திகறமெரிக்கு அறிக்கையிடுதல். 

6. அகமச்ெினதும் மற்றும் உரிய நிறுவனங்ைளினதும்  சவளிநாட்டுக் ைருத்திட்டங்ைளின்   சபாருட் 
ைணக்சைடுப்பு  ஆய்வுச்  செயற்பாடுைகள ஒருங்ைிகணப்புச்  செய்தல் மற்றும் உரிய அறிக்கைைகள 
ைணக்ைாய்வாளர் அதிபதிக்கும் மற்றும் ஏகனய நிறுவனங்ைளுக்கும் வழங்குதல்.  

7. சுற்றுநிரூபங்ைளுக்ைகமய உரிய ைணக்கு அறிக்கைைகளத் தயாரித்தல் மற்றும் உரிய நிறுவனங்ைளுக்கு 
குறிப்பிட்ட தினத்தில் வழங்குதல். 

8. ைட்டுப்பாட்டாளர் நாயைத்திற்கு உரிய அறிக்கைைகள வழங்குதல், அகமச்ெின் ைீழுள்ள 
நிறுவனங்ைளினால் அனுப்பப்பட மவண்டிய அறிக்கைைளின் முன்மனற்றத்திகன உறுதிப்படுத்திக்  
சைாள்ளுதல். 

9. அகமச்ெின்  சைாள்முதல் செயற்பாடுைள். 
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3.2.3   2017.12.31  ஆந் திகதிய முன்மனற்ைம் 
 

செலவுத் தகலப்பு :  162  
அகமச்ெின் மீண்டுவரும்  செலவினம் 
சதாகுதி – ஆளுக்குரிய  மவதனாதிைள் மற்றும் ஏகனய மீண்டுவரும்  செலவினம் 
                                       (ரூ.மில்ைியன்)                                                                                 

விபரம் ஒதுக்கீடுகள் தமாத்தச் தசைவு சதவதீம் % 
அமமச்சர் அலுவைகம் 
ஆளுக்குரிய மவதனாதிைள் 20.30              17.80  88% 
ஏகனய மீண்டுவரும்  செலவினம்            23.42               21.55  92% 
தமாத்தம் 43.72             39.35  90% 
தாபனம் மற்றும் நிர்வாகச்  மசமவகள் 
ஆளுக்குரிய மவதனாதிைள்            81.50               77.09  95% 
ஏகனய மீண்டுவரும்  செலவினம்          220.35             203.83  93% 
தமாத்தம்         301.85            280.92  93% 

முழு தமாத்தம்         345.57            320.27  93% 
 
மூைதனச்  தசைவினம் 

 
   

(ரூ.மில்ைியன்) 

விபரம் ஒதுக்கீடுகள் 
தமாத்தச் 
தசைவு சதவதீம் % 

அமமச்சர் அலுவைகம் 
புனர்வாழ்வு             3.01              1.24  41% 
கையைப்படுத்தல்             2.93              1.94  66% 
தமாத்தம்             5.94                3.18  54% 
தாபனம் மற்றும் நிர்வாகச்  மசமவகள் 
புனர்வாழ்வு             2.85             1.82  64% 
கையைப்படுத்தல்             7.05  6.64 94% 
திறன் விருத்தி             1.21             1.17  97% 
தமாத்தம்           11.11                9.63  87% 

முழு தமாத்தம்           17.05              12.81  75% 
 
நகர உட்கட்டமமப்பு வசதிகமள  மமம்படுத்துதல்  ததாடர்பிைான மூைதனச்  தசைவினம்.                
                                                                                                                                    (ரூ.மில்ைியன்)                                                                                                                     

விபரம் ஒதுக்கீடுகள் தசைவு 
மகயளிக்கப்பட்ட 
பற்றுச் சடீ்டுக்கள் 
(தசலுத்தப்படாத)  

தமாத்தச் 
தசைவு 

சதவதீம் 
% 

முழு தமாத்தம் 37,272.09 27,240.95 4,449.04 31,689.99 85% 

நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப 1,442.50 690.70 519.97 1,210.67 84% 
இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் 
அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் 

1,107.50 _ 873.15 873.15 79% 

ஹம்பாந்மதாட்கட ெர்வமதெ மைாநாட்டு 
நிகலயம் 

299.43 265.63 33.80 299.43 100% 

தகலநைர் சைாழும்புக்கு அருைாகமயில் 
நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் – உலை 
வங்ைி. 

3,000.00 2,347.06 _ 2,347.06 78% 

தகலநைர் சைாழும்புக்கு அருைாகமயில் 
நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் – உள்ளூர். 1,177.00 1,176.99 _ 1,176.99 100% 

பாரிய  சைாழும்பு நைரப் மபாக்குவரத்து 
அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம். 425.00 425.00 _ 425.00 100% 

மூமலாபாய நைர அபிவிருத்திக் 
ைருத்திட்டம் (ைண்டி மற்றும் ைாலி) – உலை 
வங்ைி. 

2,614.00 1,851.16 _ 1,851.16 71% 
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விபரம் ஒதுக்கீடுகள் தசைவு 
மகயளிக்கப்பட்ட 
பற்றுச் சடீ்டுக்கள் 
(தசலுத்தப்படாத)  

தமாத்தச் 
தசைவு 

சதவதீம் 
% 

மூமலாபாய நைர அபிவிருத்திக் 
ைருத்திட்டம் (ைண்டி மற்றும் ைாலி) –
உள்ளூர். 

499.00 499.00 _ 499.00 100% 

பாரிய  சைாழும்பு பிரமதெத்தில் 
சவௌௌ்ளப்சபருக்ைிகனத் தடுக்கும் 
சுற்றுச்சூழல் மமம்பாட்டுக் ைருத்திட்டம் 

392.70 362.35 _ 362.35 92% 

பாரிய  சைாழும்பு  சவௌௌ்ளப்சபருக்ைிகனக் 
ைட்டுப்படுத்துவதற்ைான நைரச் சுற்றுச்சூழல் 
நம்பிக்கை நிதியம். 

72.16 72.15 _ 72.15 100% 

பாரிய சைாழும்பு திண்மக் ைழிவு 
முைாகமத்துவக் ைருத்திட்டம். 

1,545.00 108.36 1,800.00 1,908.36 124% 

மமல் மாைாண பாரிய நைர் அபிவிருத்தித் 
திட்டம் 

85.00 52.34 _ 52.34 62% 

மனிங் ெந்கத ைட்டிடத்  சதாகுதி – 
பாலியசைாட. 1,358.60 841.50 500.00 1,341.50 99% 

நைர உட்ைட்டகமப்பு  அபிவிருத்தி மற்றும் 
நைர திண்மக் ைழிவு முைாகமத்துவம். 1,000.00 260.53 _ 260.53 26% 

முன்சமாழியப்பட்ட மா நைரக் ைருத்திட்ட 
அலுவலைங்ைகள அகமத்தல். 

219.00  
210.12 

_ 210.12 96% 

மூமலாபாய நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் 
(யாழ்ப்பாணம்) – உள்ளூர். 

6.00 3.52 _ 3.52 59% 

மூமலாபாய நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம் 
(அனுராதபுரம்) – உள்ளூர். 

59.00 54.25 _ 54.25 92% 

துகறமுை நைர ைருத்திட்டம் 2,709.32 2,709.29 _ 2,709.29 100% 
திருமைாணமகல மாவட்ட பாரிய 
திட்டத்திகனத் தயாரித்தல். 

91.00 69.54 _ 69.54 76% 

ஒன்பது மாைாணங்ைளில் நைர 
அபிவிருத்தி. 

800.00 510.55 _ 510.55 64% 

ைனமற்ற புகையிரத சுரங்ை ைருத்திட்டம்   31.00 30.30 _ 30.30 98% 
சபமர ஏரி புனர்வாழ்வு மற்றும் மீள் 
அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 

150.00 150.00 _ 150.00 100% 

மாத்தகற ஆற்றங்ைகர அபிவிருத்தி 150.00 95.20 _ 95.20 63% 
நைர மறுமலர்ச்ெித் திட்டம் 8,500.00 8,500.00 _ 8,500.00 100% 
தடல்ல மாவட்ட விகளயாட்டு 
வளாைத்திற்கு ைாணியிகனச் சுவைீரித்தல். 

200.00 198.50 _ 198.50 99% 

சபாதுப் மபாக்குவரத்து  சதாடர்பில்  
மபரூந்துச்  மெகவயிகன  
மமம்படுத்துதல் 

200.00 104.02 _ 104.02 52% 

மபாைம்பர ெிகறச்ொகல 
வகரயகறயிகன மீளவும் 
மமம்படுத்துதல். 

25.00 17.94 _ 17.94 72% 

பாதீட்டு முன்தமாழிவு (ரூ.7500 மில்ைியன்) 
01 முன்சனடுக்ைப்பட்டு வரும் 
ைருத்திட்டங்ைள் – மைிழ்ச்ெியான நைரம் 
(சுைித்த புரவர) 

2,995.90 2,944.55 _ 2,944.55 98% 

02. இரண்டாவது ைட்ட ைருத்திட்டங்ைள் – 
சுைித்த புரவர. 1,500.00 1,219.53 _ 1,219.53 81% 

03. இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் 
அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனத்தின்  
சவௌௌ்ளப்சபருக்ைிகனக் 
ைட்டுப்படுத்துவதற்ைான ைருத்திட்டங்ைள். 

2,500.00 989.55 603.00 1,592.55 64% 

04.  சவௌௌ்ளப்சபருக்கு ைட்டுப்பாட்டு 
நிகலயம்  400.00 238.94 _ 238.94 60% 

05. ெிறு நைரங்ைள் மற்றும் ெிைிசலல் தைன 
ைருத்திட்டம் – சுைித்த புரவர. 250.00 175.63 119.12 294.75 118% 
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3.3 நகர அபிவிருத்திப் பிரிவு 
 

நைர அபிவிருத்தி, திட்டமிடல் மற்றும் ைண்ைாணிப்பு, ைாணி மற்றும் நைரச் சுற்றாடல் முைாகமத்துவம்  
மபான்ற பிரிவுைள் இப்பிரிவின் ைீழ் உள்ளன. 

 
3.3.1  நகர் அபிவிருத்திப் பிரிவு 

 

i. பிரிவின் தபாறுப்பு 
மாநைர மற்றும்  மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்ெின் ைீழ் நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப மற்றும் 
ஏகனய ைருத்திட்டங்ைளினூடாை இடம்சபற்று வரும் ெைல  சபாது அபிவிருத்திச் செயற்பாடுைள் சதாடர்பில் 
மதகவயான ெட்ட அங்ைீைாரத்திகன வழங்குதல் மற்றும் ஒருங்ைிகணப்புச் செயற்பாடுைகள முன்சனடுத்தல். 

 

குமைந்த நிதி தசயல்திைன் திட்டத்தின் விவரங்கள் 

விபரம் ஒதுக்கீடுகள் தசைவு குமைந்த நிதி தசயல்திைன் திட்டத்தின் விவரங்கள் 

மூமலாபாய நைர 
அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 
(யாழ்ப்பாணம்) – உலை வங்ைி. 

335.00 40.14 

ைாணியிகனச் சுவைீரிக்கும் செயற்பாடுைளில் 
இடம்சபற்ற தாமதத்தின் ைாரணமாை 
திட்டமிடப்பட்டவாறு ைருத்திட்டங்ைகள 
அமுற்படுத்துவதற்கு முடியாகம. 

மூமலாபாய நைர 
அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 
(அனுராதபுரம்) – உலை வங்ைி. 

275.00 _ 

சுைாதார வெதிைகள  மமம்படுத்தும் 
செயற்பாடுைளுக்ைான ெமூை, சுற்றுச்சூழல் பாதுைாப்புக் 
ைாரணிைள் மற்றும் உரிய பரிந்துகரைளின் ைீழ்  
விரிவான ைருத்திட்ட திட்டத்திகனத் தயாரிக்கும் 
ஆமலாெகனொர் ஒப்பந்தம் வழங்குதல் 
தாமதமாைியகம.  

நைர அபிவிருத்தி அதிைார 
ெகப மற்றும் உள்நாட்டு 
இகற வரித் 
திகணக்ைளத்தினூடாை 
அய்சைானிக் 
ைட்டிடசமான்றிகன 
நிர்மாணித்தல். 

500.00 _ 

திகறமெரி பிரதிச் செயலாளரின் 2017.07.09 ஆந் 
திைதிய ைடிதத்தினூடாை இவ் ஒதுக்ைீடுைகள பாவிக்ை 
மவண்டாம் என ஆமலாெகன வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 
 

உறுசபாக்ை நைர 
அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம். 64.80 _ 

மமலதிை ஓதுக்ைீடு என்ற வகையில் வருடத்தின் 
பிற்பகுதியில் இந்நிதி ைிகடத்த பின்னர்  சைாள்முதல்  
செயற்பாடுைகள நிகறவு  செய்தல் மற்றும் அதன் 
பின்னர்  சரன்டரிகன வழங்குவதற்கு மநரிட்டதால் 
ஒதுக்ைீடுைள் பாவிக்ைப்படாகம. 

ஹம்பாந்மதாட்கட துகறமுை 
அபிவிருத்தி மற்றும் 
ெிறிமபாபுர  ெந்கத மமம்பாடு. 

43.18 _ 

2017  ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் மமலதிை 
ஒதுக்ைீடாை இந்நிதி ைிகடத்தகமயினால் 
பற்றுச்ெீட்டுக்ைகள விடுவிப்பற்கு மபாதிய ைால 
அவைாெம் இல்லாகம. 

பாதீட்டு முன்தமாழிவு  
(ரூ.7500 மில்ைியன்) 
ஏரிப் பாலம் 

250.00 26.61 

தற்மபாதுள்ள பாலத்திகன விரிவுபடுத்துதல், 
பாலத்தின் வலது புறத்திலுள்ள ைால்வாய் வதீி  
சதாடர்பில் இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் 
அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனத்தினால்  செய்யப்பட்ட 
முன்சமாழிவுைளின் பிரைாரம், திட்டத்திகன மீளவும் 
மாற்றஞ்  செய்வதற்கு அவெியமாைவிருந்தது, அதன் 
மாற்றத்துடன் வதீி அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயினால்  
இறுதித் திட்டத்திகன 2017.12.11 ஆந் திைதி  
முன்கவத்தல்  மபான்ற ைாரணங்ைளிகன 
அடிப்பகடயாைக்  சைாண்டு  ைட்டுமாணப் பணிைகள 
நிகறவு  செய்வதற்கு தாமதமானது. 
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ii. நகர அபிவிருத்திப் பிரிவினூடாக இடம்தபற்றுவரும் பிரதான தசயற்பாடுகள். 
 

மாநைர மற்றும் மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்ெின் ைீழுள்ள நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப, ஏகனய 
ைருத்திட்டங்ைளின் ஒருங்ைிகணப்பு, ைண்ைாணிப்புச்  செயற்பாடுைள், அகமச்ெரகவ விஞ்ஞாபனங்ைள், 
ைண்ைாணிப்பு, உரிய அங்ைீைாரத்திகன வழங்குதல், நைர அபிவிருத்தி அதிைாரப் பிரமதெங்ைகளப் பிரைடனஞ் 
செய்தல், நைர அபிவிருத்தித் திட்டங்ைகளப் பிரைடனஞ் செய்தல்,  சதாடர்பான  செயற்பாடுைகள 
ைண்ைாணித்தல், அங்ைீைாரத்திகன வழங்குதல், நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபக்ைான  சபாது 
முகறப்பாடுைள்,  ெட்டவிமராத நிர்மாணம் மற்றும் அரெ நிறுவனங்ைளினூடாை முன்கவக்ைப்படும் ைடிதங்ைள்  
சதாடர்பில் உரிய செயற்பாடுைகள முன்சனடுத்தல். 

 
அமத மபால அகமச்சுக்கு ைிகடக்ைப் சபறும் திகறமெரி ஒதுக்ைீடுைளினூடாை சுைித்த புரவர 
மவகலத்திட்டத்திகன அமுற்படுத்துதல்,  செயற்படுத்துதல் மற்றும் மதிப்படீு  செய்வகத முன்சனடுத்தல். 
 

 
iii. 2017.12.31 ஆந் திகதிய முன்மனற்ைம் 
 

மமமல ii இல் குறிப்பிடப்பட்ட பிரதான  செயற்பாடுைள் பின்வரும் விடயங்ைளின் ைீழ் இடம்சபறுைின்றது. 
 

 வதீி அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயினூடாை ைாணியிகன அபைரித்தல்  சதாடர்பிலான ெட்டங்ைள், 
ெட்ட திட்டங்ைள் மற்றும் ஒழுங்கு விதிைளுக்குரிய  செயற்பாடுைகள ஒருங்ைிகணத்தல். 

 நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயினூடாை  ைாணியிகன அபைரிப்பதற்கு உரிய அதிைார 
ெகபயினூடாை முன்கவக்ைப்படும் அகமச்ெரகவ முன்சமாழிவு வகரவுைகள பரீட்ெித்தல் 
மற்றும் ைண்ைாணித்தல். 

 ைாணியிகன அபைரிப்பதற்கு உரிய அகமச்ெரகவ விஞ்ஞாபனங்ைகள,  சைௌரவ அகமச்ெர் 
அவர்ைளின் அங்ைீைாரத்திற்சைன முன்கவத்தல் மற்றும் அகமச்ெரகவத் தீர்மானங்ைள் 
சதாடர்பில் உரிய செயற்பாடுைகள நிகறமவற்றுதல். 

 வர்த்தைக் ைருத்திட்டங்ைள், கைத்சதாழில் ைருத்திட்டங்ைள், முதலீட்டுச் ெகபக் ைருத்திட்டங்ைள், 
நைர அபிவிருத்தி திட்டமிடல் ைருத்திட்டங்ைள், அரெ நிறுவனங்ைள், நியதிச்ெகபைள், மத, 
சதாண்டு நிறுவனங்ைள் மற்றும்  ெமூை  மெகவைள் நிறுவனங்ைள் சதாடர்பிலான ைாணிைகள 
குத்தகை வழங்குவதற்கு உரிய ைடித ஆவணங்ைகளப் பரீட்ெித்தல் மற்றும் நைர அபிவிருத்தி 
அதிைார ெகபக்குரிய  வடீகமப்புப் பிமரரகணத் திட்டங்ைள் மற்றும் ெந்கதக் ைட்டிடத்  
சதாகுதியிகன அபைரித்தல் சதாடர்பில் நடவடிக்கை எடுத்தல். 

 மமற்குறிப்பிட்ட ைாணிைகள அபைரிப்பதற்ைான 1978 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்ை நைர 
அபிவிருத்தி அதிைார ெகபச் ெட்டத்தின் 18.1 வது பிரிவின் ைீழ் விடயத்திற்குப் சபாறுப்பான 
அகமச்ெரின் அங்ைீைாரத்திகனப் சபற்றுக் சைாள்ளுவதற்குத்  மதகவயான நடவடிக்கை 
எடுத்தல். 

 சுைித்த புரவர  ைருத்திட்டத்திௌ்ன் ைீழ்  விகலமனுக் மைாரும் ஆவணங்ைகளப் பரீட்ெித்து 
விகலமனுக் மைாருதல், விகலமனுக்ைகளத் திறத்தல், மதிப்பிடுதல், வழங்குதல், முன்மனற்ற 
மீளாய்விகன முன்சனடுத்தல், ஆமலாெகன நிறுவனங்ைளினூடாை வழங்ைப்படும் 
பற்றுச்ெீட்டுக்ைகள பரிமொதித்து நிதிக் சைாடுப்பனவுச் ொன்றிதழிகனத் தயாரித்து  
சைாடுப்பனவுக்சைன ைணக்குப் பிரிவுக்கு முன்கவத்தல். 

 மஹமை மித்துமரா (Mahamaga Mithuro) ைருத்திட்டம் சதாடர்பிலான ைடகமைகள முன்சனடுத்தல். 
 ைாணிைகள அபைரிப்பதற்சைன ைனாதிபதி அலுவலைம், அகமச்சுச்ைள் மற்றும் ஏகனய 

நிறுவனங்ைளினூடாை முன்கவக்ைப்பட்ட ைடிதங்ைள் சதாடர்பில் ைண்ைாணித்தல் மற்றும் 
ஒருங்ைிகணப்புச் செய்தல். 

 ைாணி ைட்டகளச் ெட்டத்தின் (மீள ஒப்பகடப்பு) ைீழ் நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபக்கு 
உரித்தான சொத்துக்ைளில் அத்துமீறி குடியிருப்மபார்ைகள அைற்றுதல் மற்றும் உரிய  
சொத்திகன மீள ஒப்பகடப்பதற்ைாை 1979 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்ை அரெ ைாணியிகன 
மீளஒப்பகடக்கும் ெட்டத்தின் ைீழ் முன்கவக்ைப்படும் 14(2) ப ீ பிரிவின் ைீழான ொன்றிழிகனப் 
பரிமொதித்தல்,  தயாரித்தல் மற்றும் அரெ ைாணி உகடகமயிகன மீள ஒப்பகடக்கும் 
ெட்டத்தின் ைீழ் முன்கவக்ைப்படும் 14 (2) பிரிவின் ைீழான ொன்றிதழிகன  சைௌரவ அகமச்ெர் 
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அவர்ைளின் அங்ைீைாரத்திற்சைன முன்கவத்தல் மற்றும் அதன் தீர்மானங்ைளுக்ைிணங்ை  
செயற்படுதல். 

 நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயின் நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டங்ைளுக்ைான அகமச்ெரகவ 
விஞ்ஞாபனக் ைண்ைாணிப்பு, அங்ைீைாரத்திற்ைாை முன்கவத்தல் மற்றும் அகமச்ெரகவத் 
தீர்மானங்ைள் சதாடர்பில் உரிய பின்னூட்டல்  செயற்பாட்டிகன முன்சனடுத்தல். 

 நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயினால் நைரப் பிரமதெங்ைசளன பிரைடனஞ்  செய்தல்  
சதாடர்பில் ஒருங்ைிகணப்புச் செயற்பாட்டிகன முன்சனடுத்தல். 

 பின்வரும் ைருத்திட்டங்ைளின் அகமச்ெரகவப் பத்திரங்ைள் மற்றும் ஏகனய அங்ைீைாரங்ைளுக்ைாை 
முன்கவக்ைப்படும்  ைடிதங்ைகளக் ைண்ைாணித்தல் மற்றும் உரிய திருத்தங்ைள் 
முன்சனடுக்ைப்படடதன் பின்னர் சைௌரவ அகமச்ெர் அவர்ைளின் அங்ைீைாரத்திற்ைாை 
முன்கவத்தல். 

 

 துகறமுை நைர ைருத்திட்டம். 
 மூமலாபாய நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 
 பாரிய சைாழும்பு தகலநைரிகன அண்டிய நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம்.  
 திருமைாணமகல மாவட்டம் சதாடர்பில் பிரதான திட்டத்திகனத் தயாரித்தல். 

 

 மனிங் ெந்கதக் ைட்டிடத்  சதாகுதியின் மறுெீரகமப்புக் ைருத்திட்டத்தில் விகலமனுக் மைாருதல், 
விகலமனுக்ைகளத் திறத்தல், மதிப்பிடுதல், வழங்குதல் மற்றும் முன்மனற்ற மீளாய்விகன 
முன்சனடுத்தல். 

 சவௌௌ்ளப்சபருக்ைிகனக் ைட்டுப்படுத்தல் மற்றும் நீர் முைாகமத்துவ நிகலயத்திகன அகமக்கும் 
ைருத்திட்டத்தில், விகலமனுக் மைாருதல், விகலமனுக்ைகளத் திறத்தல், மதிப்பிடுதல், 
வழங்குதல் மற்றும் முன்மனற்ற மீளாய்விகன முன்சனடுத்தல். 
 

3.3.2 திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு 
 

i. தபாறுப்பு 

வருடாந்த ஒதுக்ைீடுைளின் பிரைாரம், அகமச்சு, இகண நிறுவனங்ைள், திகணக்ைளங்ைள் மற்றும் 
ைருத்திட்டங்ைளினூடாை இடம்சபறுவதற்கு உத்மதெிக்ைப்பட்டுள்ள அபிவிருத்தி மவகலத்திட்டங்ைள் 
சதாடர்பிலான தைவல்ைகள உள்ளடக்ைி அகமச்ெின் வருடாந்த  செயற்பாட்டுத் திட்டத்திகனத் தயாரித்தல், 
உரிய செயற்பாட்டு நிறுவனங்ைளுக்கு அதகன முன்கவத்தல், அதன் வருடாந்த திட்டம் அமுற்படுத்தப்படும் 
முகறகம  சதாடர்பில் ைண்ைாணித்து உரிய வழிைாட்டல்ைகள முன்சனடுத்தல் மற்றும் அதன் 
முன்மனற்றத்திகன உரிய பகுதியினருக்கு அறிக்கையிடுதல் இப்பிரிவின்  சபாறுப்பாகும்.    

 

ii. பிரிவினூடாக நிமைமவற்ைப்படும் பிரதான  தசயற்பாடுகள். 

அகமச்சுக்ைான வருடாந்த செயற்பாட்டுத் திட்டத்திகனத் தயாரித்தல், உரிய ைண்ைாணிப்பு நிறுவனங்ைளுக்கு 
அவற்றிகன முன்கவத்தல், வருடாந்த திட்டம் அமுற்படுத்தப்படும் முன்மனற்றத்திகனக் ைண்ைாணித்தல், 
உரிய நிறுவனங்ைளுக்கு அது சதாடர்பில் அறிக்கையிடுதல், அகமச்ெின் இகண நிறுவனங்ைளின் திட்டங்ைள்,  
செயற்பாடுைள், முன்மனற்ற மீளாய்வுச் செயற்பாடுைகள ஒருங்ைிகணப்புச்  செய்தல், அகமச்சு மற்றும் 
இகண நிறுவனங்ைளினால் மதெிய சைாள்முதல் திகணக்ைளத்திற்கு முன்கவக்ைப்படும் ைருத்திட்ட 
முன்சமாழிவுைள் சதாடர்பில் மதகவயான ஒருங்ைிகணப்புச் செயற்பாடுைகள முன்சனடுத்தல், வருடாந்த 
செயற்பாட்டு அறிக்கை மற்றும் பாதீட்டு விவாதம் சதாடர்பில் பாராளுமன்றத்திற்கு முன்கவப்பதற்கு 
அகமச்ெின் முன்மனற்ற அறிக்கையிகனத் தயாரித்தல். 
 

 
iii. 2017.12.31 ஆந் திகதிய முன்மனற்ைம்.  

 2017 ஆம் ஆண்டின் அகமச்ெின்  செயற்பாட்டுத் திட்டத்திகனத் தயாரித்தல் மற்றும் உரிய 
நிறுவனங்ைளுக்கு குறிப்பிட்ட ைாலவகரயகறயினுள் முன்கவத்தல். 
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 பாதீட்டு விவாதம் – 2018 சதாடர்பில் பாராளுமன்றத்திற்கு முன்கவப்பதற்சைன “முன்மனற்ற 
அறிக்கை 2017” ஐ தயாரித்தல். 

 2017 ஆம் ஆண்டில் நாடுபூராவும் அமுற்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்ைப்பட்ட பல்மவறான அபிவிருத்தி 
மவகலத்திட்டங்ைள் ொர்பில் நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயினூடாை முன்கவக்ைப்பட்ட 48 
ைருத்திட்ட முன்சமாழிவுைள், இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் 
முன்கவத்துள்ள 19 ைருத்திட்ட முன்சமாழிவுைகள மதெிய சைாள்முதல் திகணக்ைளத்திற்கு 
முன்கவத்தல். 

 அகமச்ெின் வருடாந்த திட்டத்திகன அமுற்படுத்துதல் சதாடர்பில் முன்மனற்ற அறிக்கைைகளத் 
தயாரித்து ைனாதிபதி  செயலைம்,  மதெிய பாதீட்டுத் திகணக்ைளம், ைருத்திட்ட முைாகமத்துவ 
மற்றும் ைண்ைாணிப்புத் திகணக்ைளம் மற்றும் உரிய ஏகனய நிறுவனங்ைளுக்கு முன்கவத்தல். 

 
 

3.3.3 காணிப் பிரிவு  

i. தபாறுப்பு 
 

அகமச்ெின் ைீழுள்ள மதெிய சபௌதிைத் திட்டமிடல் திகணக்ைளம், நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப, இலங்கை 
ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் அகமச்ெின் ைீழ் அமுற்படுத்தப்படும் 
அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டங்ைளினூடாை  இடம்சபற்று வரும் ெைல  சபாது அபிவிருத்திச்  செயற்பாடுைள் 
சதாடர்பில் அந்நிறுவனங்ைளின்  மதகவப்பாட்டிற்ைகமய,  ைாணிச் சுவைீரிப்பு மற்றும் அரெ ைாணிைகள 
ஒப்பகடத்தல் சதாடர்பில் உதவுதல் மற்றும் அகமச்ெின் ொர்பில் நிறுவனங்ைளுக்ைிகடமய ஒருங்ைிகணப்புச்  
செயற்பாட்டிகன முன்சனடுத்தல். 
 
ii. காணிப் பிரிவினூடாக நிமைமவற்ைப்படும் பிரதான  தசயற்பாடுகள். 

 

மாநைர மற்றும்  மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்ெின் ைீழுள்ள  மதெிய  சபௌதிைத் திட்டமிடல் 
திகணக்ைளம், நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப, இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் 
மற்றும் அகமச்ெின் ைீழ் அமுற்படுத்தப்படும் அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டங்ைளினூடாை  நிகறமவற்றப்படும் 
அபிவிருத்திப் பணிைள்  சதாடர்பில் ைாணிைகளச் சுவைீரித்தல், ஒப்பகடத்தல், நிலம்  கையைப்படுத்துதல் 
மற்றும் மறுெீரகமத்தல்  சதாடர்பில்  அகமச்ெின் ொர்பில் ஒருங்ைிகணப்புப் பணி மற்றும் அதனுடன்  
சதாடர்பான  ஏகனய செயற்பாடுைகள முன்சனடுத்தல். 

iii. 2017.12.31 ஆந் திகதிய முன்மனற்ைம்.   
 

அகமச்ெின் ைீழுள்ள பின்வரும் நிறுவனங்ைள் மற்றும் ைருத்திட்டங்ைளின் மூலம் ைிகடக்ைப்  சபறும்  
மவண்டுமைாளுக்ைகமய, பின்வரும் ைருத்திட்டங்ைளுக்ைான  ைாணிைகளச் சுவைீரித்தல், ஒப்பகடத்தல், 
ைாணிைகள  கையைப்படுத்துதல் மற்றும் மறுெீரகமத்தல்  சதாடர்பில் அகமச்ெின் ொர்பில் ஒருங்ைிகணப்புப் 
பணி மற்றும் அதனுடன்  சதாடர்பான  ஏகனய செயற்பாடுைகள முன்சனடுத்தல். 

 

 விமான நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 
 திண்மக் ைழிவு முைாகமத்துவக் ைருத்திட்டம் 
 நைர மறுமலர்ச்ெிக் ைருத்திட்டம் 
 சைாழும்பு  தகலநைரிகன அண்டிய நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம். 
 மூமலாபாய நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம். 
 விஞ்ஞான மற்றும்  சதாழில்நுட்ப நைரக் ைருத்திட்டம் 
 சுைித்த புர ைருத்திட்டம். 
 விழித்சதௌச்  செய்மவாம்  சபாலன்னறுகவயிகன (பிபிசதமு சபாலன்னறுகவ) 
 ைம்பைா நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 
 ஹம்பாந்மதாட்கட  சபரும்பாைம் ைருத்திட்டம் 
 ைண்டி சபரும்பாைம் ைருத்திட்டம் 
 மபராசதனிய நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 
 அனுராதபுரம் ெமுதாய நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 
 இரத்தினபுரி புதிய நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் 
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3.3.4   நகரச் சுற்றுச்சூழல் முகாமமத்துவப் பிரிவு 
 
தற்மபாகதய மற்றும் வருங்ைால ெந்ததியினருக்கு ஒரு ஆமராக்ைியமான நைர்ப்புறச்  சூழலிகன 
வழங்குவகத உறுதிப்படுத்துவதற்சைன 2017 ஆம் ஆண்டின் யூன் மாதத்தில் மாநைர மற்றும்  மமல் மாைாண 
அபிவிருத்தி அகமச்ெினூடாை நைரச் சுற்றுச்சூழல் முைாகமத்துவப் பிரிவு ஸ்தாபிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
இப்பிரிவிகன நிறுவுவதன் முக்ைிய  மநாக்ைங்ைள் பின்வருமாறு. 

 நைர்ப்புற வாெிைள் மற்றும் நைருக்குள் நாள்மதாறும் வருகையளிக்கும்  சதாகுதியினருக்கு ஒரு 
ஆமராக்ைியமான நைர்ப்புறச் சுற்றுச் சூழசலான்றிகன வழங்குவகத  உறுதிப்படுத்துவதற்ைான  
சைாள்கைைள் மற்றும் அக்சைாள்கைைகள அமுற்படுத்துவதற்ைான மூமலாபாயங்ைள் மற்றும் வதீிப் 
பரிந்துகரைகளத் தயாரித்தல். 

 மமல் மாைாண மற்றும் மாநைரத் திட்டத்திற்கு நிைராை தயாரிக்ைப்பட்ட  மூமலாபாய  சூழல்ொர் 
மதிப்படீ்டில் இனங்ைாணப்பட்ட பரிந்துகரைகள அமுற்படுத்துவகத உறுதிப்படுத்துதல். 

 நிகலமபறான அபிவிருத்தி இலக்குைள் இலக்ைம் 11 க்கு (நிகலமபறான நைரங்ைள் மற்றும் 
வாழ்விடத்திகன உருவாக்குதல்) உரிய  செயற்பாடுைகள நிகறமவற்றுதல்  சதாடர்பில் 
ஒருங்ைிகணப்பு மற்றும் வெதிைகள வழங்குதல். 

 மாநைர மற்றும்  மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்ெினூடாை அமுற்படுத்தப்பட்டு வரும் 
ைருத்திட்டங்ைள். சுற்றுச்சூழலிகனப் பாதுைாக்கும் வகையில்  நிகறமவற்றும்  சபாருட்டு 
மதகவயான ஆமலாெகனயிகன வழங்குதல். 

 நைரப்புறச் சுற்றுச்சூழலிகன பாதுைாப்பதற்கு மைாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அகமச்சு, 
நிகலமபறான அபிவிருத்தி மற்றும் வனைவீராெி அகமச்சு  மபானற நிறுவனங்ைளுடன் 
ஒருங்ைிகணப்பிகன முன்சனடுத்தல்.  
 

சுற்றுச்சூழல் முைாகமத்துவப் பிரிவினூடாை, இவ்வகமச்சு மற்றும் அதன் ைீழ் அமுற்படுத்தப்பட்டு வரும்  
ைருத்திட்டங்ைகள, சுற்றுப்புறச் சூழலிகன பாதுைாத்து முன்சனடுத்தலிகன உறுதிப்படுத்துவதற்ைான 
செயற்பாடுைள் நிகறமவற்றப்படும்.  பிரதானமான வகையில் துகறமுை நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம், 
அறுவக்ைாலு மற்றும் திண்மக் ைழிவு முைாகமத்துவக் ைருத்திட்டம் உட்பட ஏகனய பிரதான 
ைருத்திட்டங்ைளினூடாை உருவாைக்கூடிய  பாதைமான சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெிகனைகளக் குகறத்து 
அக்ைருத்திட்டங்ைகள அமுற்படுத்துவதற்குத் மதகவயான பின்னணியிகன அகமத்துக் சைாடுப்பதற்கு 
நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. துகறமுை நைரக் ைருத்திட்டம்  சதாடர்பில் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ள சூழல்ொர் 
முைாகமத்துவத் திட்டத்திகனச் ெரியானவாறு அமுற்படுத்துதல் சதாடர்பில்  அடிக்ைடி ைண்ைாணிப்பு 
இடம்சபற்று வருைின்றது.  மாநைரத் திட்டத்திற்கு நிைராைத் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ள மூமலாபாய சூழல்ொர் 
மதிப்பீௌ்ட்டின் பரிந்துகரைகள அமுற்படுத்துவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகைள் நிகறமவற்றப்பட்டு வருைின்றன. 
நிகலமபறான இலக்குைள் இலக்ைம் 11 ற்ைான நிகலமபறான நைரங்ைள்  சதாடர்பிலான செயற்பாட்டுத் 
திட்டத்தின் வகரவு  தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது. ஈர நிலப் பாதுைாப்பு மற்றும் அதன் பாவகனயிகனப் 
பிரதானமாைக் சைாண்டு அபிவிருத்தியுடன்  ஈர நிலத்திகனப் பாதுைாப்பதற்ைாை மைாவலி மற்றும் சுற்றாடல் 
அகமச்சுடன் நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டு வருைின்றது. 

 

 

3.4 மாநகரத் திட்டமிடல் பிரிவு 

3.4.1  தபாறுப்பு 

சைாள்கைைகளத் தயாரித்தல், மூமலாபாயங்ைகள அகடயாளங் ைாணுதல், மாநைர ஆரம்பம் மற்றும்  
சதாடர்பான ைருத்திட்டங்ைகள அங்ைீைரித்தல், அமுற்படுத்துதல் மற்றும் முன்மனற்ற மீளாய்வு. 
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3.4.2 பிரிவினூடாக நிமைமவற்ைப்படும் பிரதான  தசயற்பாடுகள். 
 

 மமற்குப் பிராந்திய விமான நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம்,  மமற்குப் பிராந்திய நிர்வாை நைர 
அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம்,   மமற்குப் பிராந்திய  சதாழில்நுட்ப நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம், 
மமற்குப் பிராந்திய ைடல்ொர் நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம்,  மமற்குப் பிராந்திய மபாக்குவரத்து 
அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம்,  மமற்குப் பிராந்திய திட்டமிடல் ைருத்திட்டம் மற்றும் ைருத்திட்ட 
ஒருங்ைிகணப்பு அலைினூடாை அமுற்படுத்தப்படும் ைருத்திட்டங்ைள் மற்றும் அபிவிருத்திச் 
செயற்பாடுைகள ஒருங்ைிகணத்தல், ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மதிப்பிடுதல். 
    

 மாநைர ஆரம்பம், திட்டமிடல் சதாடர்பிலான சதாழில்வாண்கம நிபுணர்ைகள உள்ளடக்ைி 
பல்மவறான நிறுவனங்ைள், ெமூை குழுக்ைகள விழிப்புணர்வூட்டுவதனூடாை அவர்ைளின் 
ைருத்துக்ைகளப்  சபற்றுக் சைாள்ளுதல், அக்ைருத்துக் சைாள்கைைகளத் தயாரித்தல் மற்றும் 
ைருத்திட்டங்ைகள அமுலாக்குவதற்குப்  பயன்படுத்துதல். 
 

 மாநைர அபிவிருத்திக்ைான ைருத்திட்டங்ைகள அமுற்படுத்துவதற்குத்  மதகவயான முதலீடுைகள 
வழங்குவகத மநாக்ைாைக் சைாண்டு பல்மவறான ெர்வமதெ நிறுவனங்ைள் மற்றும் தூதரைங்ைளுடன் 
ஒருங்ைிகணப்பிகன முன்சனடுத்தல் 
 

 மாநைர ைருத்திட்டங்ைகள அமுற்படுத்துவகத  மநாக்ைாைக் சைாண்ட புரிந்துணர்வு 
உடன்படிக்கையிகன கைச்ொத்திடுதல்  சதாடர்பில் செயற்பாடுைகள ஒருங்ைிகணத்தல். 

 

 அகமச்ெின் விடயப் பரப்பிற்கு உரித்தான பல்மவறான ெர்வமதெ தினக்  சைாண்டாட்டத்திகன  
மநாக்ைாைக் சைாண்ட  கவபவம் (உதாரணம், உலை நைரங்ைளின் தினம்) மற்றும் அகமச்ெின்  ைீழான 
ஏகனய உள்ளூர்  கவபவம், அகமச்ெின்  ஏகனய பிரிவுைள் மற்றும் அகமச்ெின் ைீழுள்ள 
நிறுவனங்ைளுடன் இகணந்து  ஒருங்ைிகணப்புச்  செயற்பாட்டிகன முன்சனடுத்தல். 
 

 சைௌரவ அகமச்ெரின் தகலகமயுடன் அகமச்ெில் வாரந்மதாறும் நடாத்தப்படும் முன்மனற்ற 
மீளாய்வுக் கூட்டத்திகன ஒருங்ைிகணத்தல். 

 

 இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் மதெிய  சபௌதிைத் 
திட்டமிடல் திகணக்ைளத்துடன் சதாடர்பான அபிவிருத்திச்  செயற்பாட்டு ைருத்திட்டங்ைள், 
ைாணியுடன் சதாடர்பான  செயற்பாடுைகளக் ைண்ைாணித்தல் மற்றும் ஒருங்ைிகணத்தல். 

 

 மாநைர ைருத்திட்டங்ைள், இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனத்துடன் 
சதாடர்பான சபாது முகறப்பாடுைள்  சதாடர்பில்  செயற்படுல். 
 

 மாநைர ைருத்திட்டங்ைள்  சதாடர்பில், இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் 
மற்றும் மதெிய சபௌதிை திட்டமிடல் திகணக்ைளத்துடன்   சதாடர்பான அகமச்ெரகவப் 
பத்திரங்ைகளத் தயாரித்தல் மற்றும் மதகவயான அங்ைீைாரங்ைகளப்  சபற்றுக் சைாள்ளுதல். 
 

 மாநைர ைருத்திட்டங்ைளுடன்  சதாடர்பான பாராளுமன்ற வினாக்ைளுக்கு விகடைகளத் தயாரிப்பகத 
ஒருங்ைிகணத்தல். 
 

 மாநைர ைருத்திட்டங்ைளுடன் சதாடர்பான செயற்குழு அகமப்பிகன ஒருங்ைிகணத்தல். 
 

 ைருத்திட்ட மதிப்படீ்டுக் குழுவிகன ஒருங்ைிகணத்தல். 
 

 ெிறு நைரங்ைளில் உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள  மமம்படுத்துவதற்சைன சுைித்த புரவர மற்றும் 
ெிைிசலல் தைன நிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைகள அமுற்படுத்துதல். 
 

 சைாழும்பு, ைளுத்துகற மற்றும் ைம்பைா  மபான்ற  மாவட்டங்ைளுடன்  சதாடர்பான 
பன்முைப்படுத்தப்பட்ட பாதீட்டு நிைழ்ச்ெித் திட்டம், மதெியக் சைாள்கைைகள,  சபாருளாதார விவைார 
அகமச்சு மற்றும் உரிய மாவட்டச் செயலைங்ைளுடன் இகணந்து ஒருங்ைிகணப்புச் செயற்பாடுைகள 
முன்சனடுத்தல் மற்றும் ைருத்திட்டங்ைகள அங்ைீைரித்தல். 

 

 மாநைர ைருத்திட்டங்ைளுடன் சதாடர்பான செயற்பாட்டுத் திட்டங்ைகளத் தயாரித்தல் மற்றும் அதன் 
முன்மனற்றத்திகன மீளாய்வு செய்தல். 
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3.4.3  2017.12.31 ஆந் திகதிய முன்மனற்ைம் 
 

1. சர்வமதச ஒத்துமழப்பு, சந்மதயிமன அமமத்தல், ஊக்குவிப்பு மற்றும் முதலீட்டுப் பாதுகாப்பு. 
 
மாநைர பிரதான திட்டத்தின் ைீழ்  அகடயாளங் ைாணப்பட்டுள்ள ைருத்திட்டங்ைகள அமுற்படுத்துவதற்குத் 
மதகவயான முதலீடுைகளப்  பாதுைாப்பதற்கு  சவளிநாட்டுப் பயணங்ைள் (Mission), கூட்டங்ைள், 
ைலந்துகரயாடல்ைகள நடாத்துவதற்குத் மதகவயான நடவடிக்கைைள் மாநைர மற்றும் மமல் மாைாண 
அபிவிருத்தி அகமச்ெினால் எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. மமலும், சதாழில்நுட்ப ஒத்துகழப்பிகன மமம்படுத்துதல்,  
சதாழில்நுட்ப மற்றும் முதலீட்டு பங்குதாரர்ைகள இனங்ைாணுதல் மற்றும் மநரடி சவளிநாட்டு முதலீடுைகள 
மமம்படுத்தும் மநாக்ைில் அரசுைளுக்ைிகடமய (G to G) அமதமபால அரெ மற்றும் வர்த்தை 
நிறுவனங்ைளுக்ைிகடமய (G to B) சதாடர்புைகள வலுவூட்டுவதற்கு  ொத்தியமான ெில கூட்டு நாடுைள் 
பயணிப்பதற்கு அகமச்ெின் உத்திமயாைத்தர்ைளுக்கு ெந்தர்ப்பம் ைிகடத்துள்ளது. இருதரப்பு/பலதரப்பு 
ைலந்துகரயாடல்ைள், புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கைைகள கைச்ொத்திடுதல், வர்த்தை மாநாடுைள் மற்றும் மாநைர 
செயற்பாடுைகள ெர்வமதெ ரீதியில் மமம்படுத்துவதும் இதற்குள் உள்ளடங்குைின்றன. 

இரு தரப்புக் கைந்துமரயாடல்கள்,  மவமைத்திட்டங்கள் மற்றும்  பயணங்கள் - 2017 

# தசயற்பாடு காைப்பகுதி 

1 இடம்சபறக்கூடிய முதலீட்டு வாய்ப்புக்ைள்  சதாடர்பில் ஐமராப்பியக் குழு 
பிரதிநிதிைளுடன் ைலந்துகரயாடல். 

2017 யூன் 17 மற்றும் 
2017 யூகல 31 

2 
இலங்கையில் இடம்சபறக்கூடிய முதலீட்டுச் வாய்ப்புக்ைள்  சதாடர்பில் 
விழிப்புணர்வூடடுவதற்கு பின்லாந்து தூதுவருடன் நடாத்தப்பட்ட இருதரப்புக் 
ைலந்துகரயாடல்ைள். 

2017  சபப். 06 

3 
கைச்ொத்திடப்பட்ட புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையின் பிரைாரம், SEIMENS ெின் “ெிறந்த 
மாநைரம் சதாடர்பில் சதாழில்நுட்ப தகலயடீுைள் சதாடர்பில் இறுதி வகரவிகன” 
முன்கவத்தல். 

2017 மார்ச் 30 

4 
மமம்பாட்டுப் பிரிவுக்ைான குறிப்பிட்ட தரவுைகள ஒன்றுதிரட்டும் ஆய்வுக்கு JICA 
ஆய்வுக் குழுவின் விையம். 

2017 ஏப்ரல் 05 
சதாடக்ைம்    2017 மம 
23 

5 
சுவடீனின்  FOTUM ைம்பனியின் பிரதிநிதிைளின் விையம் மற்றும் ைழிவுைளிலிருந்து 
மின்ொர உற்பத்தி  சதாடர்பில் பின்லாந்து வர்த்தைப் பிரதிநிதிைளுடன் 
ைலந்துகரயாடல். 

2017 ஏப்ரல் 28 
சதாடக்ைம் 2017 யூன் 
30 

6 

சதாழில்நுட்ப நைரக் ைருத்திட்டத்தின் வகரவிகனத் திட்டமிடுவதற்கு பல்மவறான 
நிறுவனங்ைகளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அரெ உத்திமயாைத்தர்ைளின் ைருத்துக்ைள் 
மற்றும் அபிப்பிராயங்ைகள அறிவதற்கு  சைாரியாப் பிரதிநிதிைளின் இலங்கைக்ைான 
விையம். 

2017  மம 19  

7 
தைவல்ைகளப் பரிமாறுதல்  சதாடர்பில் இலங்கைப் பிரதிநிதிக்குழு சைாரியாவுக்கு 
விையம்  

2017 யூகல 16 
சதாடக்ைம் 22 

8 
ொத்தியமான முதலீட்டு வாய்ப்புக்ைள் சதாடர்பிலான ைலந்துகரயாடசலான்றுக்கு 
சுவடீன் – இலங்கை சதாழில் முகனமவார் ெகபயின்  செயலாளர் நாயைத்தின் 
விையம். 

2017 மம 25 

9 
வர்த்தை ெமூைத்திகனச் ெந்தித்தல் சதாடர்பில் அகமச்ெின் பிரதிநிதிைள் சடன்மார்க் 
மற்றும் சுவடீனுக்கு  மமற்சைாண்ட விையம். 

2017 யூன் 06 
சதாடக்ைம் 09 

10 
 

சைாழும்பு – திருமைாணமகல சபாருளாதார பாகதயின்  செயற்பாடுைளுக்கு 
வெதிைகள வழங்குவற்கு  சைாரியாவில் நடாத்தப்பட்ட முதலீட்டாளர்ைளின் 
உச்ெிமாநாடு மற்றும் அறிவிகனப் பரிமாறும் நிைழ்ச்ெித் திட்டம். 

2017 யூன் 26 
சதாடக்ைம் 30 

11 
சைாள்கைொர் ஆமலாெகனப் பத்திரங்ைகள பரிமாறுவதற்கு  ஆெிய அபிவிருத்தி 
வங்ைிக் குழுவின் விையம். 

2017 யூகல 31 
சதாடக்ைம் ஆைஸ்டு 31 

12 இலங்கையில் இடம்சபறக்கூடிய முதலீட்டு வாய்ப்புக்ைகள ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு 
ைப்பான் MARUBENI ைம்பனியின் பிரதிநிதிக் குழுவின் விையம். 

2017 ஒக்மடாபர் 10 
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2. சிகிதைல் தகன கருத்திட்டம். 
 

ஆன்மீை வளர்ச்ெியினூடாை, தனிநபர் மைிழ்ச்ெியிகன அதிைரிக்கும் மநாக்ைில்  ஆரம்பிக்ைப்பட்ட ெிைிசலல் 
தைன நிைழ்ச்ெித் திட்டம்,  சைாழும்பு, ைம்பைா, ைளுத்துகற மாவட்டங்ைளில் அமுற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  
சபௌத்த, இந்து, ைத்மதாலிக்ை மற்றும் முஸ்லிம்  மபான்ற  ெைல ெமயங்ைளுக்கும் உரித்தான ெமய 
இடங்ைளின் சூழலிகனப் பாதுைாத்து உட்ைட்டகமப்பு வெதிைள் மமம்பாட்டிகன மநாக்ைமாைக் சைாண்டு 
விரிவாக்ைப்பட்ட இந்நிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைளின் ைருத்திட்டங்ைகள அமுற்படுத்துதல் மாவட்டச் 
செயலைங்ைளினூடாை இடம்சபற்று வருைின்றது.  

 

அமுற்படுத்தும் அதிகாரி 
நிமைவு தசய்யப்பட்ட 
கருத்திட்டங்களின் 

எண்ணிக்மக 

கருத்திட்டங்களின்  
தபறுமதி (ரூ.மி.) 

 
சைாழும்பு மாவட்டத்தின் பிரமதெ  
செயலாளர் பிரிவுைள் 38 54.15 

ைளுத்துகற மாவட்டத்தின் பிரமதெ  
செயலாளர் பிரிவுைள் 5 7.09 

ைம்பைா மாவட்டத்தின் பிரமதெ  
செயலாளர் பிரிவுைள் 

29 21.10 

தமாத்தம் 72 82.34 

 
3. “சுகித்த புரவர” சிறு நகர அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம் –அமமச்சின் தமையீடு. 
 

நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயினால் முன்கவக்ைப்பட்ட “சுைித்த புரவர” பிரதான நிைழ்ச்ெித் திட்டத்திற்கு 
நிைராை மமல் மாைாணத்தின் பிரதான நைரங்ைள் மற்றும் சதாடர்பான சுற்றுப்புற நைரங்ைளின் அடிப்பகட 
உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள  மமம்படுத்துதல் சதாடர்பில் ெிறு நைர அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித் திட்டம் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது.  இது நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபக்கு  சொந்தமானது அல்ல என்பதால் பிரமதெ 
செயலைங்ைளின் தகலயடீ்டுடன் இக்ைருத்திட்டங்ைள் அமுற்படுத்தப்படும். 

 
 கருத்திட்டத்தின் மநாக்கங்கள் 
 
 

 நைரவாெிைளின் வெதியிகன  மமம்படுத்துதல். 
 நைரத்திகன, வாழ்வதற்ைான ஒரு  சபாருத்தமான இடமாை மாற்றுதல் 
 ெைல ெமூைங்ைளுக்கும்  பயன்ைள் ைிகடக்ைக்கூடியவாறு  நைர மற்றும்  சபாருளாதாரச்  

செயற்பாடுைகள  மமம்படுத்துதல். 
 

 “சுகித்த புரவர” சிறு நகர 
அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

முன்மனற்ைம்.  மாவட்டம் 

பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட 
கருத்திட்டங்களின் 

எண்ணிக்மக 
தபறுமதி (ரூ.மி.) 

சைாழும்பு 
ைட்டம் I  125 74.92 
ைட்டம் II 78 35.42 

ைளுத்துகற 45 23.26 

ைம்பைா 
ைட்டம் I 24 32.19 
ைட்டம் III 83 35.85 

தமாத்தம் 355 201.64 
 

4. தகாழும்பு, களுத்துமை மற்றும் கம்பகா மாவட்டங்களில் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட பாதடீ்டு 
நிகழ்ச்சித் திட்டம் (DCB) 

 

உரிய மாவட்டங்ைளின் சபாருளாதார, ெமூை, ைலாொர மற்றும் மதங்ைகள வலுவூட்டுவகத 
உறுதிப்படுத்துவதற்சைன இந்நிைழ்ச்ெித் திட்டம் அமுற்படுத்தப்படுைின்றது. மமல் மாைாணத்தின்  
செயலாளர்ைளினால் சைௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளின் (மதெியப் பட்டியல் பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்ைகளத் தவிர்த்து) ைருத்திட்ட முன்சமாழிவுைகளப் பரிந்துகர செய்து முன்கவக்ைப்பட்டதன் 
பின்னர் அவற்றிகன அங்ைீைரித்தல் இவ்வகமச்ெினூடாை இடம்சபறுைின்றது.  2017  ஆம் ஆண்டு  சதாடர்பில் 
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ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு ரூபா 10 மில்லியன்  நிதி ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், பின்வரும் துகறைளின் 
ைீழ் முன்சமாழிவுைள் முன்கவக்ைப்படுைின்றன. 
 

 நைர பிரமவெிப்பு வழிைள் மற்றும் அப்பிரமதெங்ைளின் குடிநீர் வெதிைகள  மமம்படுத்துதல். 
 ஆரம்ப/உயர்தர பாடொகலைள் மற்றும் ைிராம சுைாதார நிகலயங்ைைளுக்கு உட்ைட்டகமப்பு 

வெதிைகள வழங்குதல். 
 பதிவு செய்யப்பட்ட ெங்ைங்ைள், முன்பள்ளிைள், ெிறுவர் இல்லங்ைள், முதிமயார் இல்லங்ைள், 

அறசநறிப் பாடொகலைள், மத, ைலாொர அகமப்புக்ைளுக்கு வெதிைள் மற்றும் உபைரணங்ைகள 
வழங்குதல். 

 ெமுதாய உட்ைட்டகமப்பு வெதிைள் மமம்பாடு மற்றும் புத்தாக்ை நிைழ்ச்ெித் திட்டங்ைள். 
 ெிறிய நீர்ப்பாென வெதிைகள அகமத்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல், யுவதிைள் மற்றும் இகளஞர்ைகள 

இலக்ைாைக்  சைாண்டு  விமெட  வாழ்க்கைத் சதாழிற் பயிற்ெிைள் மற்றும் சதாழில் வெதிைகள 
வழங்குதல். 

 
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட பாதடீ்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் ஒருங்கிமணப்புச்  தசய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள்  - 2017 
 

மாவட்டம் கருத்திட்டங்களின் 
எண்ணிக்மக 

கருத்திட்டப்  தபறுமதி 
(ரூ.மி.) 

சைாழும்பு 1046 167.38 
ைளுத்துகற 531 98.04 
ைம்பைா 704 165.87 

தமாத்தம் 2281 431.29 
 

5. விழிப்புணர்வூட்டுதல் மற்றும் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள். 
 

 நிகலமபறான இலங்கைக் ைண்ைாட்ெி  சதாடர்பில் நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப, இலங்கை ைாணி 
மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் மற்றும்  மதெிய  சபௌதிைத் திட்டமிடல் 
திகணக்ைளத்துடன் இகணந்து ைண்ைாட்ெிசயான்று ஒருங்ைிகணப்புச்  செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 மாநைர அபிவிருத்தித் திட்டத்திகன அமுற்படுத்துதல் சதாடர்பில்  மவகலத்திட்டசமான்று ஆைஸ்டு 
29 ஆந் திைதி அகமச்சு மற்றும் அகமச்ெின் ைீழுள்ள  நிறுவனங்ைளின் உத்திமயாைத்தர்ைளின் 
பங்குசைாள்ளலுடன்  செத்ெிறிபாய வளாைத்தில் நடாத்தப்பட்டுள்ளது. 

 அகமச்சு மற்றும் மாநைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்ட உத்திமயாைத்தர்ைளின் பங்குசைாள்ளலுடன் திறன் 
விருத்தி நிைழ்ச்ெித் திட்டசமான்று, செப்சரம்பர் 15,16 மற்றும் 17  மபான்ற மூன்று  தினங்ைள் 
மாதுறுஓய  ெிறப்புப் பகடயணி பயிற்ெி நிகலயத்தில் நடாத்தப்பட்டுள்ளது. 

  
 

6. முன்மனற்ை மீளாய்வு 
 

 சைௌரவ அகமச்ெரின் தகலகமயில் நடாத்தப்பட்ட முன்மனற்ற மீளாய்வுக்  கூட்டங்ைள், ஒவ்சவாரு 
வாரமும் திங்ைட்ைிழகம, அகமச்சு, அகமச்ெின் ைீழுள்ள  ெைல நிறுவனங்ைள் மற்றும் ைருத்திட்ட 
தகலவர்ைளின் ைலந்துசைாள்ளலுடன் நடாத்தப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் ஒருங்ைிகணப்புச் செயற்பாடுைள் 
மற்றும் முன்மனற்றம்  சதாடர்பில் பின்னூட்டல் செயற்பாடுைள் மாநைர பிரிவினூடாை இடம்சபற்று 
வருைின்றது. 

 இதற்கு மமலதிைமாை மாநைர ைருத்திட்டங்ைளுக்குத் மதகவயான ஆமலாெகனைகள வழங்குவதற்கு  
செயற்பாட்டுக் குழுவிகன நியமித்தல் மற்றும் அச் செயற்பாட்டுக் குழுவின்   ஒருங்ைிகணப்பு 
மாநைர பிரிவினூடாை இடம்சபறுைின்றது. 

 மமலும் 2017 ஆம் ஆண்டில் மமற்குப் பிராந்திய விமான நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம்,  மமற்குப் 
பிராந்திய நிர்வாை நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம், மமற்குப் பிராந்திய  சதாழில்நுட்ப நைர 
அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம், மமற்குப் பிராந்திய ைடல்ொர் நைர அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம்,  மமற்குற் 
பிராந்திய  மபாக்குவரத்து அபிவிருத்தி ைருத்திட்டம், மமற்குப் பிராந்திய திட்டமிடல் ைருத்திட்டம் 
மற்றும் ைருத்திட்ட ஒருங்ைிகணப்பு அலகு மபான்ற ைருத்திட்டங்ைளுக்கு உத்திமயாைத்தர்ைகள 
ஆட்மெர்ப்புச் செய்வதற்ைான  மநர்முைப் பரீட்கெைகள நடாத்தி, ைருத்திட்ட பணிப்பாளர்ைள் உட்பட 
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உத்திமயாைத்தர்ைள் ஆட்மெர்ப்புச் செய்யப்பட்டதன் பின்னர் ைருத்திட்ட அலுவலைங்ைகள 
நிறுவுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

3.5 ததாழில்நுட்ப பிரிவு 

3.5.1 பிரிவின் தபாறுப்பு 
 

அகமச்ெரகவக் சைாள்முதல் குழுக்ைகள ஒருங்ைிகணத்தல் மற்றும் அதில் எடுக்ைப்படும் தீர்மானங்ைகள, 
அகமச்ெின் ைீழுள்ள நிறுவனங்ைள், ைருத்திட்டங்ைளினூடாை செயற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் 
மற்றும் அகமச்ெின் தைவல் சதாழில்நுட்ப மெகவைளுக்கு உரிய பணிைகள ெரியானவாறு  முன்சனடுத்துச் 
செல்லுதல். 
 
3.5.2 பிரிவினூடாக நிமைமவற்ைப்படும் பிரதான தசயற்பாடுகள். 
 

 சைாள்முதல் சதாடர்பிலான குழுக்ைகள நியமிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல். 
 சைாள்முதல் கூட்டங்ைகள ஒருங்ைிகணத்தல். 
 சைாள்முதல் தீர்மானங்ைகளத் தயாரித்தல் மற்றும் அவற்றிகன உரிய நிறுவனங்ைளுக்கு 

முன்கவத்தல். 
 விகலமனுக்ைகள திறப்பதற்குத் மதகவயான நடவடிக்கை எடுத்தல். 
 சைாள்முதல் அறிக்கைைகள மாதாந்தம் நாளதுவகரப்படுத்தி திகறமெரிக்கு முன்கவத்தல். 
 அகமச்ெின் உத்திமயாைபூர்வ இகணயத் தளத்திகன மும்சமாழியிலும் நாளதுவகரப்படுத்தல் 

மற்றும் தைவல் ெட்டத்தின் பிரைாரம் மதகவயான தைவல்ைகள இகணயத் தளத்தில் 
சவளியிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல். 

 ெைல நிகறமவற்று உத்திமயாைத்தர்ைளுக்கும் உத்திமயாைபூர்வ மின்னஞ்ெல் முைவரிசயான்றிகன 
வழங்குதல் சதாடர்பில் நடவடிக்கை எடுத்தல். 

 வகலயகமப்பு வெதிைகள சதாடர்ந்து  முன்சனடுத்துெ செல்லுதல் மற்றும் உரிய ஒருங்ைிகணப்புச் 
செயற்பாடுைகள முன்சனடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல். 

 அகமச்ெின் தைவல் சதாழில்நுட்பம் சதாடர்பில் வன்சபாருள் மற்றும் சமன்சபாருள் 
பிரச்ெிகனைகளத் தீர்த்தல், அகமத்தல் மற்றும் பயன்பாட்டாளர்ைளிகன விழிப்புணர்வூட்டுதல். 

 ைணனித் திட்டம் சதாடர்பில் பாதுைாப்பான ைடவுச் சொற்ைகள வழங்குதல் மற்றும் ைணனிப் 
பயன்பாட்டாளர்ைளின் ைணக்குைகள முைாகம செய்தல். 

 அகமச்ெின் தைவல் சதாழில்நுட்ப ைருவிைள் சதாடர்பில் சைாள்முதல் செயற்பாடுைளில் விபரக் 
குறிப்பிகனத் தயாரித்தல் மற்றும் சதாழில்நுட்ப  மதிப்படீ்டுக் குழுக்ைளின் செயற்பாடுைகள 
முன்சனடுத்தல். 

 தைவல் சதாழில்நுட்ப விடயத்திற்ைான  தைவல்ைகள, தைவல் சதாழில்நுட்ப நிறுவனம் மற்றும் 
ஏகனய நிறுவனங்ைளுடன் ஒருங்ைிகணத்தல். 

 “ைனாதிபதிக்கு கூறவும்” என்ற நிைழ்ச்ெித் திட்டத்திற்குத் மதகவயான சதாழில்நுட்ப உதவியிகன 
வழங்குதல். 
  

 3.5.3  2017.12.31 ஆந் திகதிய முன்மனற்ைம். 
 

ைருத்திட்ட சைாள்முதல்  செயற்பாடுைள் சவற்றிைரமாை பூர்த்தி செய்யப்பட்டு சரண்டர் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  
அதன் சபறுமதி ரூபா. 32,973,637,009.70 ஆகும். 

 
லங்ைா அரெ வகலயகமப்பு ைருத்திட்டம் “2.0” அகமச்ெில் அகமப்பதற்கு  ஆரம்ப நடவடிக்கையிகன 
முன்சனடுத்தல். 
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3.6 உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிரிவு 

3.6.1 தபாறுப்பு 
 

நிறுவன மநாக்ைங்ைகள எட்டச் செய்வதற்கு நிதிப் பிரமாணம், தாபன விதிக்மைாகவ மற்றும் அடிக்ைடி 
சவளியிடப்படும்  பல்மவறான சுற்றுநிரூபங்ைளுக்ைகமய நிறுவனம் செயற்படுைின்றதா என்பகத  ஆய்வு 
செய்தல். 
 
3.6.2  பிரிவினூடாக நிமைமவற்ைப்படும் பிரதான தசயற்பாடுகள். 
  

 வருடாந்த ைணக்ைாய்வுத் திட்டத்திகனத் தயாரித்தல். 
 முைாகமத்துவ மற்றும் ைணக்ைாய்வுக் குழுக்ைகளக் கூட்டுதல் 
 அகமச்ெின் வருடாந்த உள்ளைக் ைணக்ைாய்விகன முன்சனடுத்தல் 
 சவளிநாட்டு உதவியிகன அடிப்பகடயாைக் சைாண்ட ைருத்திட்டங்ைகள ைணக்ைாய்வு செய்தல். 
 மாநைர மற்றும் மமல் மாைாணத் திட்டத்திகன ைணக்ைாய்வு செய்தல். 
 மாநைர மற்றும் மமல் மாைாணத் திட்டத்தின் ைீழான ைருத்திட்டங்ைகள ைணக்ைாய்வு செய்தல். 
 நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயின் செயற்பாடுைகளக் ைண்ைாணித்தல் 
 ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனத்தின் செயற்பாடுைகளக் ைண்ைாணித்தல். 
 மதெிய சபௌதிை திட்டமிடல் திகணக்ைளத்தின் செயற்பாடுைகள ைண்ைாணித்தல். 
 விமெட புலனாய்வுைகள நடாத்துதல். 

 
3.6.3 2017 .12.31  ஆந் திகதிய முன்மனற்ைம். 

  
3.6.2 இல் குறிப்பிடப்பட்ட பிரிவினூடாை நிகறமவற்றப்பட்ட பிரதான செயற்பாடுைகளப் பூர்த்தி செய்தல் 
சதாடர்பில் உரிய ஆண்டின் ைணக்ைாய்வுத் திட்டத்தின் பிரைாரம் ைணக்ைாய்வுச் செயற்பாடுைள் 
இடம்சபற்றுள்ளன. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



வருடாந்த செயற்பாட்டு அறிக்கை - 2017 

 மாநைர மற்றும் மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்சு 

22 

 

4. அமமச்சின் கீழுள்ள நியதிச்சட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் 
திமணக்களங்கள் 

 மதசிய  தபௌதிகத் திட்டமிடல் திமணக்களம் 
 

1946 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்ை நைர மற்றும் ைிராமிய திட்டக் ைட்டகளச் ெட்டத்தினூடாை 
நிறுவப்பட்டுள்ள நைர மற்றும் ைிராம திட்டத் திகணக்ைளம், 2000 ஆம் ஆண்டு, ஆைஸ்டு 9 ஆந் திைதி 
இலங்கை பாராளுமன்றத்தினூடாை ஏைமனதாை அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 2000 ஆம் ஆண்டின் 49 ஆம் இலக்ை நைர 
மற்றும் ைிராம திட்டச் (திருத்தம்) ெட்டத்தின் ைீழ், 2001 மம மாதம் 21 ஆந் திைதி மதெிய சபௌதிைத் திட்டமிடல் 
திகணக்ைளம் என்ற  சபயரில், மீளவும் சபயர் மாற்றத்துடன் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டது. 
 
ஆன்மீை மற்றும்  ெமூைச்  செயற்பாடுைள்  சதாடர்பில் உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள வழங்கும் மநாக்குடன், 
மலாலுைஸ்வவ – அனுராதபுரம் புதிய நைரக் ைருத்திட்டத்தின் ொத்தியவளக் ைற்கை ஆய்வுச் செயற்பாடுைள் 
பூர்த்தி செய்யப்பட்டு அங்ைீைாரத்திகனப்  சபற்றுக்  சைாள்ளுவதற்குத்  மதகவயான நடவடிக்கைைள் 
எடுக்ைப்பட்டுள்ளன. அமத மபால புனித பூமி திட்ட முன்சமாழிவிகன செயற்படுத்துதல், ைண்டி. ைளனி. 
மைாட்கட,  மெருவில அளுவிைாகர  மபான்ற புனித பூமி  சதாடர்பில் மமம்பாட்டுத் திட்டத்திகனத் தயாரித்து 
அவற்றிகன முன்சனடுத்துச் செல்லுதல், மத ஸ்தலங்ைளில் உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள மமம்படுத்தும் 
ைருத்திட்டங்ைளும் முன்சனடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 
முக்ைிய செயற்திறன் குறிைாட்டிைள் (KPIs), அதன் செயற்பாடுைளின் ொதகனயிகன உறுதிப்படுத்துவதற்சைன 
2017 ஆம் ஆண்டில் மதெிய சபௌதிை திட்டமிடல் திகணக்ைளத்தினால் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
 

 நகர அபிவிருத்தி அதிகார சமப 
 

1978 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் இலக்ைப் பாராளுமன்றச் ெட்டத்தினூடாை நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப 
ஸ்தாபிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், ஒருங்ைிகணந்த திட்டமிடல் மற்றும் நைர விடயத்திற்குப் சபாறுப்பான 
அகமச்ெரினால் பிரைடனஞ்  செய்யப்பட்ட  பிரமதெங்ைளின் சபாருளாதாரம், ெமூைம் மற்றும் சபௌதிை 
அபிவிருத்திச்  செயற்பாட்டிகன  மமம்படுத்துதல் அதன் பிரதான ைடகமப் சபாறுப்பாகும். 

நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயினூடாை நைர உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள மமம்படுத்தும் ைருத்திட்டங்ைள் 56,  
சபாதுப் பயன்பாடு மற்றும் சூழல்ொர் அபிவிருத்தி ைருத்திட்டங்ைள் 43,  மபாக்குவரத்துச்  செயற்பாடுைளுக்கு 
வெதிைகள வழங்கும் ைருத்திட்டங்ைள் 26, புனித பூமி  மமம்பாட்டு ைருத்திட்டங்ைள் 15,   சபாழுதுமபாக்குொர் 
வெதிைகள வழங்கும் ைருத்திட்டங்ைள் 25 மற்றும் வெதிைகள மீளகமக்கும் ைருத்திட்டங்ைள 4 என்றவாறு 
2017 ஆம் ஆண்டில் முன்சனடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகபயினால்  சைாழும்பு நைரம் மற்றும் அதகன அண்டிய பிரமதெங்ைளில் 
குகறந்த வெதிைகளக் சைாண்ட குடிவாெிைகள மீளவும் புனர்வாழ்வளிப்பதற்கு 60000 வடீ்டு அலகுைகள 
ஸ்தாபிக்கும்  மநாக்ைில் நைர மறுவாழ்வுத் திட்டம் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. இற்கற வகரயில் 05 பிரதான 
ைருத்திட்டங்ைளின் ைீழ் 874 வடீ்டு அலகுைள் மீளப்புனர்வாழ்வளிக்ைப்பட்டுள்ளன.  அமதமபால 10,636 வடீ்டு 
அலகுைளுடன் 16 ைருத்திட்டங்ைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், அதில் 3 ைருத்திட்டங்ைள் முழுகமயாை நிகறவு 
சபற்றுள்ளன. 

நைர அபிவிருத்தி அதிைார ெகப, ெமநிகல மதிப்சபண் அட்கடயிகன, முகறமய நிதி முன்மனாக்கு, 
வாடிக்கையாளர் முன்மனாக்கு, முன்மனற்ற முன்மனாக்கு, ைற்றல் மற்றும் வளர்ச்ெி முன்மனாக்கு என்ற  4 
முன்மனாக்ைின்  ைீழ் அதன் செயற்பாட்டிகன அளவடீு செய்வதற்குப் பயன்படுத்தியுள்ளது. ஒரு 
முைாகமத்துவ வர்த்தைம்,  (Management Dashboard) குறிப்பிட்ட முன்மனாக்ைின் இலக்குத் சதாகுதிக்கு எதிரான 
ஒவ்சவாரு செயற்பாட்டின் சபறுமபற்றிகன எடுத்துக்சைாள்ளுவதற்கு அறிமுைஞ் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அது 
மாைாணங்ைகள உள்ளடக்ைிய ெைல பிரிவுைகளயும் உள்ளடக்ைியுள்ளது. மமலும் ஊழியர் மதிப்படீானது, 
ஊழியர்ைளின் அறிவு, திறன்ைள் மற்றும் உளப்பாங்குைகள அளவடீு செய்வதற்கு 
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முன்சனடுக்ைப்பட்டுள்ளதுடன் நைர அபிவிருத்தி அதிைார  ெகப, ஒவ்சவாரு நபர் வழிவகுக்கும் பாகதகய 
உருவாக்குவதற்கு அது ைவனஞ் செலுத்துைிறது. 

 இைங்மக காணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம். 
 

இலங்கை ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் என்பது 1976 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் இலக்ைச் 
ெட்டத்தினாலும், 1982 ஆம் ஆண்டின் 52 ஆம் இலக்ைச் ெட்டத்தினாலும், 2006 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்ைச் 
ெட்டத்தினாலும் திருத்தஞ்  செய்யப்பட்ட, 1968 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்ை  சைாழும்பு மாவட்ட (ெட்ட 
நிலப் பிரமதெங்ைள்) ைாணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திச் ெகபச் ெட்டத்தின் ைீழ் அடிப்பகடயில் 
ஸ்தாபிக்ைப்பட்டுள்ள கூட்டுத்தாபனச் ெகபசயான்றாகும்.  

இதன் ைீழ் சவராஸ் ைங்கை ைழிவு நீர் அைற்றுதல், சூழலிகன  மமம்படுத்தும் ைருத்திட்டத்திகன 
அமுற்படுத்துதல், ஒலியமுல்ல நிரப்பு நிகலய ைருத்திட்டம் மற்றும் திக்ஒட்ட வான் ைதவுைளிகன 
நிர்மாணித்தல், ைலுஒய பாத்திரத்தின் ைழிவு நீர் அைற்றுதல், சுற்றுச் சூழலிகன  மமம்படுத்தும் 
ைருத்திட்டத்துடன்  சதாடர்பான ஆரம்பக் ைட்டத்தின்   செயற்பாடுைகள முன்சனடுத்தல், ஈர நிலப் 
பாதுைாப்புத் திட்டத்திகன செயற்படுத்துதல், ைால்வாய்ைள் மற்றும் ஏரிைகளப் பராமரிக்கும் ைருத்திட்டங்ைகள 
முன்சனடுப்பதனூடாை, சைாழும்பு நைரத்தில் இடம்சபறும் சவௌௌ்ளப்சபருக்ைிகனக் குகறப்பதற்குத் 
மதகவயான நடவடிக்கைைள் முன்சனடுக்ைப்பட்டு வருைின்றன. அமதமபால சைரவலபிட்டிய ைழிவு 
முைாகமத்துவ அலைிகன ஆரம்பிப்பதனூடாை, சைாழும்பு நைரில் ஒன்றுமெரும் திண்மக் ைழிவுப் 
பிரச்ெிகனக்குத் தீர்வுைள் வழங்ைப்பட்டுள்ளன. இராைம பிரமதெத்தின் நடுத்தர வருமான வடீ்டுக் ைருத்திட்டம் 
அமதமபால நாராசைன்பிட்டிய  சொகுசு வடீுைள் மமம்பாட்டுக் ைருத்திட்டசமான்றிகன அகமப்பதற்கும் 
மதகவயான ஆரம்பத் திட்டமிடல்  செயற்பாடுைள் இடம்சபற்றுள்ளன.  

நிதி, செயல்முகற முன்மனற்றம், புத்தாக்ைம்/வாடிக்கையாளர் திருப்தி, ஊழியர் வளர்ச்ெி மற்றும் மமம்பாடு 
மபான்ற நான்கு அடிப்பகட வகைைகள அடிப்பகடயாைக் சைாண்டும், ெமநிகல மதிப்சபண் அட்கட 
அணுகுமுகற சதாடர்பான முைாகமத்துவ வர்த்தை முன்மனாக்ைிகன அடிப்பகடயாைக் சைாண்டும் 
ஒட்டுசமாத்த மாதாந்த பிரமதெ முன்மனற்றத்திகன இனங்ைாண்பதற்கு இலங்கை ைாணி மீட்பு அபிவிருத்தி 
கூட்டுத்தாபனத்தின் முக்ைிய செயற்பாட்டு பகுதிைளுடன் KPIs ெீரகமக்ைப்பட்டுள்ளது. 
 

2017 ஆம் ஆண்டில் வழங்ைப்பட்ட செயற்பாட்டிகன அடிப்பகடயாைக்  சைாண்டு ஆரம்ப நிகலயிலிருந்து (PL 
1) முைாகமத்துவ நிகல வகரயான (MM 1-1) ஊழியர்ைள் அதாவது ெரியான வகையில் இக்கூறுைகள 
உகரயாடும் ஊழியர்ைளுக்சைன மூமலாபாய  சவகுமதித் திட்டம் அறிமுைஞ்  செய்யப்பட்டுள்ளது. மமலும் 
2017 ஆம் ஆண்டில் 28 ஊழியர்ைளுக்கு சவகுமதியளிக்ைப்பட்டுள்ளது. 
 

இவ்வகமச்ெின் அடிப்பகடப் சபாறுப்புக்ைளுள், ஒட்டுசமாத்த இலங்கைக்குமான மதெிய சபௌதிை 
திட்டமிடலிகனத் தயாரித்தல், மூமலாபாய மற்றும் சபாது நைரத் திட்டங்ைகளத் தயாரித்தல் மற்றும் 
அமுற்படுத்துதல் உள்ளடக்ைப்படும். அமத மபால அடுத்துவரும் ஐந்து வருடங்ைளினுள் ஒட்டுசமாத்த மமல் 
மாைாணத்திலும் முழுகமயான அபிவிருத்திசயான்றிகன  ஏற்படுத்தும் மநாக்ைில் அதகன மாநைரசமான்றாை 
உருவாக்குவதற்கு  அகமச்சு எதிர்பார்க்ைின்றது. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



வருடாந்த செயற்பாட்டு அறிக்கை - 2017 

 மாநைர மற்றும் மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்சு 

24 

 

5. அமமச்சினால் அமுற்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 

5.1   தவளிநாட்டு நிதியத்தின் கீழ் அமுற்படுத்தும் கருத்திட்டங்கள். 
 

 தகாழும்பு தமைநகரிமன அண்டிய நகர அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம். 
 

சைாழும்பு நீர் நிகலைகள அண்டிய வளமான பிரமதெத்தில்  சவௌௌ்ளப்சபருக்குத் தாக்ைங்ைகளக் குகறத்தல்,  
சதரிவு  செய்யப்பட்ட முதலீடுைளினூடாை பிரமதெ மட்டத்தில் உட்ைட்டகமப்பு வெதிைள், மெகவ புனர்வாழ்வு, 
மமம்படுத்துதல் மற்றும் முன்சனடுத்துச்  செல்லுதல் சதாடர்பில் சைாழும்பு நைரிகன அண்டி அகமயப் 
சபற்ற உள்ளூராட்ெி நிறுவனங்ைளின் இயலுகமயிகன வலுவூட்டுதல் மபான்ற மநாக்ைங்ைகளத் 
சதாகலமநாக்ைாைக் சைாண்டு அமுற்படுத்தப்படும் இக்ைருத்திட்டத்திற்கு உலை வங்ைியினூடாை ைடன் 
வெதிைள் வழங்ைப்படுைின்றன. ைருத்திட்டத்தின் சமாத்தச் செலவு அ. சடா. 223 மில்லியன் (மீளக் 
குடியமர்த்துதல், தீர்கவயுடன் மற்றும் தீர்கவயற்ற) என்பதுடன் ைருத்திட்டக் ைாலவகரயகற 2012 யூகல 
மாதம்  10 ஆந் திைதியிலிருந்து  எதிர்வரும் ஐந்து வருடங்ைளாகும். 

 
சைாழும்பு நீர் வழங்ைல் வடிைாலகமப்பின் ஆற்றலிகன மமம்படுத்துதல், ெிறு வடிைால் திட்டங்ைகளப் 
புனருத்தாபனஞ் செய்தல், மமம்படுத்துதல்,  சவௌௌ்ளப்சபருக்கு, வடிைால் முைாகமத்துவச் ெகப ஆற்றலிகன 
அதிைரித்தல் மற்றும் மபமர ஏரியிகன அண்டிய மநரியல் பூங்ைா மற்றும் பத்தைான பூங்ைாவிகன 
நிர்மாணித்தல் இதன் ைீழ் இடம்சபறுைின்றது. இற்கற வகரயில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ள ைருத்திட்டங்ைள் 14  
ஆகும். அமதமபால நிர்மாணிக்ைப்பட்டு வரும் ைருத்திட்டங்ைள் 9 ஆவதுடன், சைாள்முதல் ைட்டத்திலும் 
மற்றும் திட்டமிடல் ைட்டத்திலுமுள்ள ைருத்திட்டங்ைளின் எண்ணிக்கை முகறமய 11 மற்றும் 02 ஆகும்.  

 

 தகாழும்பு  தமைநகரிமன அண்டிய பகுதிகளின்  தவள்ளப்தபருக்கு பாதிப்பிமனக் 
குமைக்கும் மற்றும் நகரச் சுற்ைாடல் நம்பிக்மக நிதியம். 

 

அரெின் மவண்டுமைாளுக்கு எதிசராலியாை ெர்வமதெ அபிவிருத்திச் ெங்ைத்தினால்  சைாழும்பு தகலநைரிகன 
அண்டிய பிரமதெத்தின் சவௌௌ்ளப்சபருக்குப்  பாதிப்பிகனக் குகறப்பகத உறுதிப்படுத்துவதற்கு இந்த உதவி 
நிதி வழங்ைப்பட்டுள்ளது. ைருத்திட்ட முைாகமத்துவ அலகு, இந்நிைழ்ச்ெித் திட்டத்திகன செயற்படுத்துதல் 
மற்றும்  சதாடர்பான அடிப்பகட நிறுவனமாகும். இதன் ைீழ், ஈர நில முைாகமத்துவ மூமலாபாயத்திகனத் 
தயாரித்தல், பாரிய சைாழும்பு பிராந்தியத்தின்  சவௌௌ்ளப்சபருக்கு  அபாயம் சதாடர்பில் மதிப்பசீடான்றிகன 
முன்சனடுத்தல் அமதமபால உரிய உத்திமயாைத்தர்ைளின் திறனிகன மமம்படுத்துவதும்  இடம்சபற்றுள்ளது. 

 
 
 மூமைாபாய நகர அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் (கண்டி,காைி, யாழ்ப்பாணம், அனுராதபுரம்) 

  
இந்நாட்டில் முன்சனடுக்ைப்படவுள்ள  அபிவிருத்திச்  செயற்பாடுைளில் மூமலாபாய முக்ைியத்துவம் வாய்ந்த 
நைரங்ைகள அகடயாளங்ைண்டு, அவற்றிகன அபிவிருத்தி செய்தல் இக்ைருத்திட்டத்தின் அடிப்பகட  
மநாக்ைாகும். உலை வங்ைி (WB), ஆெிய அபிவிருத்தி வங்ைி (ADB) மற்றும் பிசரஞ்சு அபிவிருத்தி நிறுவனம்  
(AFD) மபான்ற நிறுவனங்ைளின் நிதி மற்றும்  சதாழில்நுட்ப உதவியுடன், இலங்கையின் மூமலாபாய நைரிகன  
மமம்படுத்துவதற்சைன ஆரம்பிக்ைப்பட்ட இந்த ஐந்து வருட (2014-2019) ைருத்திட்டத்தின் ைீழ், முதலாவதாை 
ைவனஞ்  செலுத்தப்பட்டிருப்பது,  உைல மரபு நைரமாை பிரைடனஞ் செய்யப்பட்டுள்ள ைண்டி மற்றும் ைாலி 
மூமலாபாய நைர அபிவிருத்திக் ைருத்திட்டம் சதாடர்பிலாகும். அதன் பிரைாரம், ைண்டி நைரின்  மபாக்குவரத்து  
சநரிெலிகன அைற்றுதல், தரத்தில் உயர்ந்த நைர  சபாது வெதிைள் மற்றும்  மெகவைகள வழங்குதல் 
அமதமபால ைாலி நைரப் பிராந்தியத்தின் நீர் ஓட்டத்திகனக்  குகறத்தல் மற்றும் நைர சபாது வெதிைகள 
மமம்படுத்துதல் மபான்ற செயற்பாடுைள் இக்ைருத்திட்டத்தின் ைீழ்  நிகறமவற்றப்பட்டு வருைின்றன. 
 
ைண்டி மற்றும் ைாலி மூமலாபாய நைரங்ைளுக்கு மமலதிைமாை 2016 ஆம் ஆண்டின் உலை வங்ைி ைடன் 
உதவிைளின் ைீழ் அமுற்படுத்தப்பட்ட ஐந்து வருட ைருத்திட்டமாை யாழ் நைரும், பிசரஞ்சு அபிவிருத்தி 
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நிறுவனத்தின் நிதி அனுெரகணயின் ைீழ் அனுராதபுர நைரும் மூமலாபாய ரீதியாை அபிவிருத்தி  செய்யப்பட  
மவண்டிய நைரமாை அகடயாளங் ைாணப்பட்டுள்ளது.  

 

 பாரிய  தகாழும்ப நகரப்  மபாக்குவரத்து வமையமமப்பிமன  மமம்படுத்தும் கருத்திட்டத்தின் 
நகர அபிவிருத்தி சாதனம் 
 

பாரிய சைாழும்பு நைரப் மபாக்குவரத்து வகலயகமப்பிகன மமம்படுத்தும் ைருத்திட்டத்தின் நைர அபிவிருத்திச் 
ொதனம் அல்லது சவளிப்புறச் சுற்றுவட்ட அதிமவை வதீி ைருத்திட்டம்  (OCH), ைப்பான ெர்வமதெ ஒத்துகழப்பு 
நிறுவனத்தின் (JICA) நிதி அனுெரகணயுடன் அமுற்படுத்தப்படுைின்றது. 2007 மார்ச் மாதம் 28 ஆந் திைதி 
துகறமுை மற்றும் சபருந் சதருக்ைள் அகமச்சு மற்றும் ெர்வமதெ ஒத்துகழப்புத் சதாடர்பிலான ைப்பான் 
வங்ைி (JBIC) க்ைிகடமய ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ைடன் உடன்படிக்கையினூடாை இக்ைருத்திட்டத்திற்கு 
நிதியுதவிைள்  வழங்ைப்படுைின்றன.  

சவளிப்புறச் சுற்றுவட்ட அதிமவை வதீி ைருத்திட்டம், சைாழும்பு நைரினுள்ளும் மற்றும் அதற்கு சவளிமய 
மிைவும் ென சநரிெலான ெந்தடியான நைர வகரயகறைளுக்கு  சவளிமய அபிவிருத்தியிகன விரிவாக்குதல் 
மற்றும் அதன் மபாக்குவரத்து  சநரிெலிகனக் குகறக்கும்  மநாக்குடன் அமுற்படுத்தப்படும் முதன்கமயான 
வதீி ைருத்திட்டசமான்றாகும். இதன் ைீழ் பிரதானமாை  சைாட்டாவ, ைடுவல மற்றும் ைடவத்த (3K) மபான்ற 
நைரங்ைளின் உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள  மமம்படுத்தும்  செயற்பாடுைளும் இடம்சபற்று வருைின்றன. 

வலுவான, நிகலமபறான  சபாருளாதார மமம்பாட்டிற்சைன, மநரம், எரிசபாருள் மற்றும் வாைனப் பராமரிப்புச்  
செலவு மபான்ற  சபறுமதிமிக்ை  வள விரயத்திகனக் குகறப்பதனூடாை, பயணிைளின்  வாழ்க்கைத் 
தரத்திகன  மமம்படுத்துவதற்ைாை உயர்தரத்தில் உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள வழங்குதல் 
இக்ைருத்திட்டத்தினூடாை இடம்சபற்று வருவதுடன், அதன் அடிப்பகட எதிர்பார்ப்பாவது, மபாக்குவரத்து  
சநரிெல், பிரயாணத்திற்ைசைன செலவாகும்   மநரம் மற்றும்  மபாக்குவரத்துப்  மபரழிவுைகளக் குகறத்தல், 
தனியார்  மபாக்குவரத்து வெதிைகளப்  பாவிப்பகத ஊக்ைப்படுத்தாது,  சபாதுப்  மபாக்குவரத்து  
மெகவைகளப் பாவிப்பகத  ஊக்ைப்படுத்துவதாகும்.  இதன் ைீழ்,  சைாட்டாவ – மாலம்மப வதீி 
நிர்மாணிக்ைப்பட்டு வருைின்றது. அமத மபால இலங்கையின் முதலாவது பலமநாக்கு மபாக்குவரத்து 
நிகலயமாை மாகும்புர பலமநாக்கு மபாக்குவரத்து நிகலயத்தின் நிர்மாணப் பணிைள் இறுதிக் ைட்டத்திற்கு 
வந்துள்ளன. 

 

 கனமற்ை புமகயிரதப்  மபாக்குவரத்துத் திட்டக் கருத்திட்டம் 

மமற்குப் பிராந்திய மாநைரத் திட்டத்தினூடாை  சவளிக்சைாணரப்பட்ட புதிய பாணியில் சபாதுப்  
மபாக்குவரத்துத் திட்டசமான்றிகன அறிமுைஞ் செய்து சைாழும்பு நைரின்  மபாக்குவரத்து  சநரிெலுக்கு 
தீரிவிகன வழங்கும்  மநாக்ைில் இக்ைருத்திட்டம் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளது. ைப்பான் அரெின் ஒத்துகழப்புடன் 
ரூபா. 225000 மில்லியன் செலவில் 2017 -2026 ைாலவகரயகறயினுள் அமுற்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்த்துள்ள 
இக்ைருத்திட்டத்தின் ொத்தியவளக் ைற்கை ஆய்வுச்  செயற்பாடுைள் 2017  ஆம் ஆண்டில் இடம்சபற்றுள்ளது. 

 

5.2 உள்ளூர் நிதியத்தின் கீழ் அமுற்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள். 
 

 மமற்குப் பிராந்திய மபாக்குவரத்து அபிவிருத்தி கருத்திட்டம். 
 

மமற்குப் பிராந்திய மாநைர பிரதான திட்டத்தினூடாை அகடயாளங் ைாணப்பட்டுள்ள ைருத்திட்டங்ைகள 
அமுற்படுத்துவதற்ைாை அகமக்ைப்பட்டுள்ள இக்ைருத்திட்டம்,  இலங்கையர்ைளுக்கு மிைவும் விகளத்திறனான, 
விகனத்திறனான ெமூைப்  சபாருளாதார சூழசலான்றிகன உருவாக்குவதற்சைன மபாக்குவரத்துத் துகற  
சதாடர்பில் இனங்ைாணப்பட்ட பல ைருத்திட்டங்ைகள முன்சனடுத்து வருைின்றன.  இதன் ைீழ்,  சைாழும்பு 
மாவட்டத்தில் 75 ைிமலாமீற்றரிகன உள்ளடக்ைி 7 பிரதான வதீிைளில் அதிமவை ைனமற்ற புகையிரதப் 
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மபாக்குவரத்துத் திட்டசமான்றிகன அகமப்பதற்குத் மதகவயான ஆரம்பக் ைட்டச்  செயற்பாடுைள் 
முன்சனடுக்ைப்பட்டு வருைின்றன. சைாழும்பு, சைாட்டுவ, ைடவத்த, பண்டாரைம  மற்றும் பத்தரமுல்ல மபான்ற 
பிரமதெங்ைளில் பலமநாக்குப் மபாக்குவரத்து நிகலயங்ைகள ஆரம்பிப்பதற்குத்  மதகவயான ஆரம்பச் 
செயற்பாடுைள் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ளன.  மபாக்குவரத்து சநரிெலிகனக் குகறப்பதற்கு மாற்று வதீிசயான்றாை 
சபால்துவ – சைாஸ்வத்த பக்ை வதீியிகன மமம்படுத்துதல், மபரூந்து முன்னுரிகம ொகலமயாரக் 
ைருத்திட்டத்தின் ைீழ் 6 முன்னுரிகமயான ொகலமயாரக் ைருத்திட்டங்ைகள அமுற்படுத்துதல், சநைிழ்வான 
அலுவலை மநரத்திகன அறிமுைஞ் செய்தல், உள்ளை நீர் நிகலைளுடனான பயணிைள் மபாக்குவரத்துச் 
மெகவைகள ஆரம்பிப்பதற்குத் மதகவயான ஆரம்ப பணிைகள ஆரம்பித்தல்  மபான்றன இடம்சபற்றுள்ளன. 

 

 தமைநகர் தகாழும்புக்கு அருகில் திண்மக் கழிவு முகாமமத்துவக் கருத்திட்டம். 
 

தகலநைர் சைாழும்புக்கு அருைில் நாசளான்றுக்கு திண்மக் ைழிவு (MSW) 1,200 சமட்றிக் சதான் வகர ஒன்று 
மெர்வதாைவும், ஆனால் அவற்றிகன பாதுைாப்பாை அைற்றுவதற்கு முகறொர்  சபாறிமுகறசயான்று 
இன்கமயினால் இப்பிரச்ெிகன ஒரு சநருக்ைடியாைியுள்ளது. ஆதலால் சபாருளாதார முைாகமத்துவம்  
சதாடர்பிலான அகமச்ெரகவ குழுவினால், இந்சநருக்ைடிக்ைான தீர்விகனத் மதடும்  சபாறுப்பு 
இவ்வகமச்சுக்கு ஒப்பகடக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இதன் பிரைாரம், பாரிய சைாழும்பு பிராந்தியத்தில் ஒன்று மெரும் திண்மக் ைழிவு  சதாடர்பில் ெிமநைபூர்வமான 
சூழல், சபாருளதார ொத்தியக்கூறு மற்றும் முகறொர் திட்டசமான்றுடன் ைருத்திட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
இக் ைருத்திட்டத்தின் ைீழ் பாரிய சைாழும்பு பிராந்தியத்தில் ஒன்றுமெரும் நைர திண்மக் ைழிவிகன, 
அறுவக்ைாளு பிரமதெத்தில் அகமப்பதற்கு உத்மதெிக்ைப்பட்ட ைழிவு குப்கப மமட்டுக்கு ஏற்றுவதற்கு 
உத்மதெிக்ைப்பட்டுள்ளது.  

அமத மபால சைாழும்பு நைரிகன சுத்தமான நைரசமான்றாை உருவாக்கும் மநாக்ைில் ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ள 
நிக்ைெல புரவர நிைழ்ெித் திட்டத்தின் ைீழ் 3R எண்ணக்ைருவின் பிரைாரம், ைழிவிகன ஒன்றுதிரட்டும் 
நிகலயங்ைகள,  பாடொகல மட்டம் மற்றும் வடீகமப்புத் சதாடர் மட்டத்தில் அகமத்தல்,  
மதர்ந்சதடுக்ைப்பட்ட வடீகமப்புத்  சதாடர்ைளில் சதரிவு செய்யப்பட்ட நபர்ைளுக்கு ைழிவு முைாகமத்துவம்  
சதாடர்பில் பயிற்ெிசயான்றிகன வழங்ைி, அவர்ைள், உரிய வடீகமப்புத்  சதாடர்ைளில் திண்மக் ைழிவு 
முைாகமத்துவ நிைழ்ச்ெித்திட்டங்ைளின் சபாறுப்பு உத்திமயாைத்தர்ைளாை நியமிக்ைப்பட்டுள்ளனர். 

 

 மமற்குப் பிராந்திய ததாழில்நுட்ப நகர அபிவிருத்தி கருத்திட்டம். 
 

மமற்குப் பிராந்திய மாநைர பிரதான திட்டத்திற்ைகமய, மைாமாைம, அத்துறுைிரிய, மாலம்மப மற்றும் ைடுவல 
மபான்ற பிரமதெங்ைகள  சதாழில்நுட்ப பிராந்தியமாை அகடயாளங்ைண்டு அபிவிருத்தி செய்வதற்கு 
எதிர்பார்க்ைப்பட்டுள்ளது. இப்பிரமதெம், விமெடமாை அபிவிருத்திப் பிராந்தியங்ைள் நான்ைிகன 
உள்ளடக்ைியுள்ளன. ெர்வமதெ மட்டத்தில் புதிய உற்பத்தி நிகலயசமான்றிகன உருவாக்குவதற்சைன மனித 
மூலதனத்திகன ஒதுக்குதல், உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள மமம்படுத்துதல் மற்றும் அகடயாளங் ைாணப்பட்ட 
விமெட பிராந்தியங்ைள்  சதாடர்பில் முதலீட்டாளர்ைகள ஈர்த்துக்  சைாள்ளுவதற்கும் 
இக்ைருத்திட்டத்தினூடாை நிகறமவற்றப்பட்டு வருைின்றது. இதன் ைீழ்  சைாரிய ஆமலாெகனக் குழுவினால் 
பாரிய திட்டம், உட்ைட்டகமப்பு வெதிைள் திட்டம் மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட நிலப் பயன்பாட்டுத் திட்டம் 
தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளதுடன்,  பாரிய திட்டம், ைருத்திட்ட செயற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முன்கவக்ைப்பட்டுள்ளது. 
அமதமபால இப்பிராந்தியத்தின் 05 வதீி அபிவிருத்தி ைருத்திட்டங்ைள் சதாடர்பிலான முன்சமாழிவுைள் 
தயாரிக்ைப்பட்டு அகமச்ெரகவ விஞ்ஞாபனங்ைள் முன்கவக்ைப்பட்டுள்ளன. அபிவிருத்தி செய்வதற்கு 
உத்மதெிக்ைப்பட்ட நிலங்ைள் அகடயாளங் ைாணப்பட்டு கையைப்படுத்தும் செயற்பாடுைள் இடம்சபற்று 
வருைின்றன. 
 
 மமற்குப் பிராந்திய விமான நகர அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம். 
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ைட்டுநாயக்ை விமான நைரம், உலைளாவிய வர்த்தைர்ைகளச் ெந்திக்கும் மற்றும் அறிவிகனப் பரிமாறிக் 
சைாள்ளும் ெர்வமதெ ரீதியில் முக்ைியமான விமான நைரம் மற்றும் வணிை இலக்ைாை மாற்றும் 
சதாகலமநாக்ைிகன  மநாக்ைாைக்  சைாண்டு வாழ்க்கைத் தரத்திகன மமம்படுத்துதல், சபாருளாதார 
மமம்பாட்டிற்கு உதவுதல், எதிர்ைால அபிவிருத்திக்ைான ெமூை இணக்ைம் மற்றும் சூழல் மமம்பாடு மபான்ற 
மநாக்ைங்ைகளக் சைாண்டு மாநைர ஆரம்பத் திட்டத்தின் ைீழ், முதன்கமயான ைருத்திட்டங்ைளாை 
இனங்ைாணப்பட்ட பண்டாரநாயக்ை ெர்வமதெ விமான நிகலயத்திகன விரிவுபடுத்துதல், விமான நிகலய 
வர்த்ததை நைரம், விமான கமய நிகலயம், பண்டாரநாயக்ை ெர்வமதெ விமான நிகலயம் மற்றும் நைர 
அணுைல், மமம்பாடு மற்றும் நுண் சதாழிற்துகற பூங்ைாக்ைள், உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள  மமம்படுத்துதல் 
மற்றும் நைரத்திகன மமம்படுத்துதல் இக்ைருத்திட்டத்தின் பிரதான வளர்ச்ெி ஊக்ைியாகும்.  இதனுள் சுற்றுலா 
மற்றும் வர்த்தை பூங்ைா, பண்டாரநாயக்ை ெர்வமதெ விமான நிகலயத்திகன அகடதல் மற்றும் ைட்டுநாயக்ை 
18 வது  கமல் மபாஸ்ட்டில்  பலமநாக்கு மபாக்குவரத்து நிகலயங்ைள், ைட்டானின் விமான நிகலயம் 
ைருத்திட்ட நைரம் – ைட்டான மற்றும் தசைான்னவில் விமானத் துகற மமம்பாடு மபான்றன முதன்கமயான 
அபிவிருத்தி ைருத்திட்டங்ைளாை இனங்ைாணப்பட்டுள்ளன. 

 

 மமற்குப் பிராந்திய கடல்சார் நகர அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் 
 

இக்ைருத்திட்டம், மமற்குப் பிராந்திய மாநைர திட்டத்தினூடாை இனங்ைாணப்பட்ட விமான ைடல்ொர் நைர 
வர்த்தை கமயம் என்ற சதானிப்சபாருளின் ைீழ்  அமுற்படுத்தப்படுவதுடன், இதனூடான பல்மநாக்குப் பணி 
ைடல்ொர் பிராந்தியசமான்றாை மமம்படுவத்துவதற்கு எதிர்பார்க்ைப்பட்டுள்ளது. இதன் ைீழ், ப்ளூசமன்டல் 
பிரமதெத்தின் வெதிைகள மமம்படுத்தல், சுங்ை விொரகண வெதிைள் ைருத்திட்டம்,  சைாள்ளுபிட்டியிலிருந்து  
சதைிவகள வகர  சபாழுதுமபாக்குொர் ைடற்ைகரமயாரம் அமதமபால சவலிெர பிரமதெத்தில் வெதி 
மமம்பாட்டு பூங்ைாசவான்றிகன நிர்மாணிப்பதற்குத் மதகவயான ஆரம்பப் பணிைள் இடம்சபற்று வருைின்றன.  

 

 மமற்குப் பிராந்திய நிர்வாக நகர அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் 
 

அரெின் ெைல பிரதான நிர்வாைம்ொர்  செயற்பாடுைள் சதாடர்பில் வெதிைகள வழங்கும் ஶ்ரீ ையவரதனபுர 
நிர்வாை நைரம், அரெ அலுவலைங்ைளுக்கு  மபாதிய இடவெதிைள் மற்றும் நவனீ உட்ைட்டகமப்பு வெதிைளுடன் 
உருவாக்கும்  சதாகலமநாக்ைிகனக் சைாண்டு  மமற்குப் பிராந்திய மாநைரத் திட்டத்திற்கு அகமய 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ள இக்ைருத்திட்டத்தின் ைீழ் பலமாடி ைலப்பு அபிவிருத்தி ைருத்திட்டங்ைள் இரண்டு  
சதாடர்பில் முன்சமாழிவுைள் மைாரப்பட்டுள்ளன. அமதமபால பிரதான ைட்டிடத்திகன  சதாடர்புபடுத்தி 
நிர்மாணிக்ைப்பட்ட மமலான பாதொரி பாலங்ைள்,  செத்ெிறிபாய மூன்றாவது ைட்டம், பிமரரிக்ைப்பட்ட 
பாராளுமன்றச்  செயற்பாட்டு இடம், நிர்வாை நைரம், சூரிய மின்ெக்தி திட்ட அபிவிருத்தி மபான்ற 
ைருத்திட்டங்ைளுக்குத் மதகவயான ஆரம்பப் பணிைள் இடம்சபற்றுள்ளன. 

 

 துமைமுக நகர அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் 
 

இக்ைருத்திட்டம் வகரயறுக்ைப்பட்ட CHEC துகறமுை நைர (பிரத்திமயை) ைம்பனியினூடாை மநரடி சவளிநாட்டு 
முதலீட்டின் ைீழ் இடம்சபறும் ைருத்திட்டசமான்றாகும். இதன் ைீழ் 446.61  சஹக்டயர் நிலத்தினுள்  
மமம்பாட்டிற்ைாை நிலத்திகனப்  சபற்றுக்சைாள்ளுவதற்கு ைடற்ைகரப் பிரமதெத்தின் 269 சஹக்டயரிகன 
மீட்டல், ைகரமயார உகடப்பு நீர், இறங்குதுகற, ைளப்பு, ைால்வாய், செயற்கை ைடற்ைகர மற்றும் ஏகனய 
ைடற்ைகரப் பாதுைாப்பு ைட்டகமப்பிகன நிர்மாணித்தல் இடம்சபற்று வருைின்றது. 

 

 திருமகாணமமை மாவட்டம்  ததாடர்பில் பிரதான திட்டதமான்ைிமனத் தயாரித்தல். 
 

2017-2018 ைாலவகரயகறயினுள் ரூபா. 193.3 மில்லியன் செலவில்  ெிங்ைப்பூர் Surbana Jurong ைம்பனியினால் 
திருமைாணமகல மாவட்டம்  சதாடர்பிலான பிரதான திட்டசமான்றிகனத் தயாரிக்கும் பணிைள் இடம்சபற்று 
வருைின்றன. இதன் ைீழ் பிரதான அபிவிருத்திப் பிராந்தியங்ைள் 10 அகடயாளங் ைாணப்பட்டுள்ளதுடன், அது  
சதாடர்பில் எண்ணக்ைருொர் திட்டம் தயாரிக்ைப்பட்டுள்ளது.  உப்புசவளி, தம்பலாைமம், ைிண்ணியா, மூதூர், 
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ைந்தளாய், நிலாசவளி, புல்மமாட்கட, சமாரசவவ, மெருவில மற்றும் திருமைாணமகல நைரம் இதற்குள் 
உள்ளடக்ைப்படும். 

 

 மமற்குப் பிராந்திய மாநகர பிரதான திட்டக் கருத்திட்டம். 
 

2015 ஏப்ரல் மாதம் 23 ஆந் திைதிய அகமச்ெரகவத் தீர்மானத்திற்ைகமய,  சைாள்கை திட்டமிடல் மற்றும்  
சபாருளாதார அபிவிருத்தி அகமச்ெின் ைீழ் அகமக்ைப்பட்ட மமற்குப் பிராந்திய மாநைர திட்டக் ைருத்திட்டம் 
பின்னர் மாநைர மற்றும் மமல் மாைாண அபிவிருத்தி அகமச்ெின் ைீழ் நியமிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 
அடிப்பகட தகலயடீுைள் மூன்றின் ைீழ் மாநைர அபிவிருத்தி நிைழ்ச்ெித் திட்டத்திகன  சவற்றிைரமாக்குவதற்கு 
எதிர்பார்க்ைப்பட்டுள்ளது. 

 நைரமயமாக்ைலினூடாை உருவாகும்  சபாருளாதாச் ெிக்ைனங்ைளினூடாை ஏற்படும் பயன் மற்றும் 
அதிைாரத்திகன மதெிய சபாருளாதாரத்திற்குக்  சைாண்டு  சென்று அது  சதாடர்பில் 
ஏற்பாடுைகளச்  செய்தல். 

 
 “முகறயற்ற நைரமயமாக்ைல்” மூலம்  நைர  சபௌதிை உட்ைட்டகமப்பு வெதிைள், நைர மெகவ 

வெதிைள் மற்றும் சூழலுக்கு மிரட்டல் விடுத்துள்ள அழுத்தங்ைகளத் துரத்துதல். 
 
 உட்ைட்டகமப்பு வெதிைகள வடிவகமப்பதற்குத்  மதகவயான ஆளுக்குரிய மூலதனச்  

செலவிகனக் குகறத்தல். 
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